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Nota Informativa 03/2021 da Secretaria Municipal de Saúde de Serra azul de Minas/MG 

Informação referente aos casos de Covid-19 

em Serra Azul de Minas / MG. 

          A Administração Municipal, visando a preservação da saúde da nossa comunidade, vem, 

através da Secretaria de Saúde informar que cumprindo protocolo do Plano Municipal de 

enfrentamento da Covid-19, é realizado frequentemente testes RT-PCR para diagnóstico da 

Covid-19 em todos os Profissionais da Saúde, mesmo assintomáticos. Tal ação é possível devido 

ao Termo de Acordo e Compromisso firmado entre o Município de Serra Azul de Minas e a 

UFVJM para realização dos respectivos testes. Levamos ao conhecimento de toda a população 

através dessa nota que foram realizadas coletas de materiais para análise do diagnóstico em 03 

(três) Profissionais da SECRETARIA DE SAÚDE. Infelizmente as 03 (três) amostras vieram com 

resultados positivos para Covid-19. Tratam-se de pacientes ASSINTOMÁTICOS, 02 (dois) dos 

pacientes já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no dia 01/02/2021. O terceiro 

caso ainda não vacinado, trata-se de paciente com REINFECÇÃO. Importante ressaltar que o 

público já beneficiado com a vacina contra a Covid-19, deve manter todas as medidas de 

segurança contra a propagação do vírus, uma vez que estudos indicam que alguns dos 

vacinados podem contrair e disseminar a doença. A chegada da vacina não simboliza o fim da 

pandemia até todos estarem imunizados. 

        Cumprindo as orientações dos órgãos competentes, comunicamos SURTO na transmissão 

do vírus dentro da Secretaria Municipal de Saúde.  

       Como medida de proteção aos Profissionais e usuários dos serviços ofertados, fica 

Determinado que o atendimento ao público estará suspenso nos próximos dias para investigação 

do SURTO e realização do exame dos demais profissionais.  Esclarecemos que os usuários não 

serão prejudicados com tal ação, será realizado trabalho remoto, as viagens para tratamento fora 

do domicílio continuarão sendo agendadas através do telefone 038- 99914 9602. Atendimentos 

que não possam aguardar a volta à normalidade, serão realizados através do contato 

supracitado. 

      Visto que o controle dessa doença é de responsabilidade de toda a População, reforçamos 

que todas as medidas de prevenção da COVID-19 devem ser mantidas. 

 

 

Serra azul de Minas, 06 de Março de 2021 
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