NOTA TÉCNICA Nº 003/PMV/FMS/2020

Interessado: ACS – Agente Comunitários de Saúde
ACE – Agente de Combate a Endemias

Assunto: ORIENTAÇÕES PARA
AGENTES
DE
SAÚDE
E
ENDEMIAS QUANTO PROTEÇÃO
INDIVIDUAL

1ª - ACS – AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE:
- As Visitas Domiciliares deverão ser feitas de preferência sem entrar nas
casas e mantendo uma distância de 2 metros das pessoas, caso tenham que
entrar, pegar e/ou entregar receitas, logo após, higienizar as mãos com Álcool
70°, seja ele gel ou líquido;
- Cada Agente de Saúde deverá ter seu próprio recipiente e abastece-lo na
sua ESF/ UBS;
- Após o uso de 05 vezes do álcool nas mãos, estas deverão ser lavadas com
água e sabão líquido ou detergente;
- A máscara cirúrgica deve ser usada e trocada a cada 4 horas, ou sempre que
esta estiver úmida ou danificada. Lavar as mãos adequadamente com
frequência maior e, jogar a máscara fora em locais apropriados após o uso e
lavando as mãos posteriormente. Muita atenção e cuidado com o uso das
Máscaras, pois se tocarem as mãos nela, deverão ser descartadas, portanto o
uso precisa ser consciente e de responsabilidade;
- Os munícipes não precisam assinar as fichas de produção, sendo assim, fica
proibida a assinatura destas!
2ª – ACE – Agente de Combate a Endemias:
- As Orientações São as mesmas, sendo que estes precisam entrar nas casas
e quintais, portanto nossa recomendação, que evitem tocar em portas,
maçanetas etc., mantendo uma distância de 2 metros das pessoas, caso
tenham que entrar pegar e/ou entregar documentos, logo após, higienizar as
mãos com Álcool 70°, seja ele gel ou líquido;
- Cada Agente de Endemias deverá ter seu próprio recipiente e abastece-lo na
sua Unidade;
- A máscara cirúrgica deve ser usada e trocada a cada 4 horas, ou sempre que
esta estiver úmida ou danificada. Lavar as mãos adequadamente com
frequência maior e, jogar a máscara fora em locais apropriados após o uso e

lavando as mãos posteriormente. Muita atenção e cuidado com o uso das
Máscaras, pois se tocarem as mãos nela, deverão ser descartadas, portanto o
uso precisa ser consciente e de responsabilidade;
VAMOS A LUTA PARA NOS PROTEGER E PROTEGER A TODOS!
Não podemos esquecer-nos das outras doenças, como a Dengue, Zika,
Chikungunya e Febre Amarela!
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