
 

 

DECRETO Nº 5.872/2020 
 

DISPÕE ALTERAÇÃO DAS 
MEDIDAS PARA PREVENÇÃO 
DO CONTÁGIO PELO SARS 
COV2 (COVID-19 - NOVO 
CORONAVÍRUS), NO 
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando 

de suas atribuições legais; conferidas pelo inciso VI do art. 60 da Lei 

Orgânica Municipal e em especial o que dispõe os Decretos nº. 4593-R e 

nº. 4636-R do Governo do Estado do Espírito Santo, e; 

                            

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

declara pandemia (disseminação em nível mundial) do novo coronavírus 

(Covid-19); 

 

Considerando o plano Estadual de Prevenção e Controle do SARS 

CoV2;  

 

Considerando os termos do Decreto Estadual nº. 4636-R de 19 

de abril de 2020, que ampliou a flexibilização; 

 
Considerando a recomendação aos Agentes Comunitários de 

Saúde frente à situação epidemiológica do novo coronavirus – COVID 19, 

da Secretaria de Atenção Primária à Saúde – SPAS do Ministério da Saúde. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1° As atividades dos Agentes Comunitários de Saúde, neste 

período de pandemia deverão ser restritas às seguintes medidas de 

prevenção: 

 

I - Realizar lavagem frequente das mãos com água e sabão ou 
álcool em gel, especialmente após contato direto com pessoas doentes; 

 
II - Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 
 
III - Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; 



 

 

 

IV - Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

 

V - Higienizar as mãos após tossir ou espirrar; 

 

VI - Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, 

pratos, copos ou garrafas; 

 

VII - Manter os ambientes bem ventilados; 

 

VIII - Evitar contato com pessoas que apresentem sinais ou 
sintomas da doença; 

 
IX - Não realizar atividades dentro domicílio. A visita estará 

limitada apenas na área peridomiciliar (frente, lados e fundo do quintal ou 
terreno); 

 
X - Priorizar visita aos pacientes de risco (pessoas com 60 anos 

ou mais ou com doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, 
hipertensão, doença cardíaca, doença renal crônica, asma, DPOC, doenças 
cardíaca, imunossuprimidos, entre outras). Por serem grupo de risco, são 
os que precisam de mais cuidado também; 

 
XI - Manter distanciamento do paciente de no mínimo 2 metros 

não havendo possibilidade de distanciamento, utilizar máscara cirúrgica; 
 
XII - Higienizar as mãos com álcool em gel; 
 
XIII - Nos casos de visita às pessoas com suspeitas de Covid-19, 

sempre utilizar máscara cirúrgica e garantir uso de EPI apropriado. 
 

Art. 2º Fica revogado o art. 3º. Do Decreto Municipal nº. 5.843 

de 20 de março de 2020. 

 
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário, e vigorará enquanto perdurar o 

estado de emergência causado pelo coronavirus (COVID-19). 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, em 28 de abril de 

2020. 

 



 

 

 

 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração em 28 de 

abril de 2020. 

 

 

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos  

  


