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Nota de informativa 

Covid-19 

A Secretaria de Saúde de Mulungu trabalha em constante vigilância no enfrentamento 

e combate ao coronavirus , portanto viemos através dessa, informar a todos os munícipes que 

hoje foram confirmados 3( três) casos de coronavirus, no Município. Podendo aumentar 

dependo do resultado dos comunicantes desses pacientes. Embora não constem no boletim 

epidemiológico do estado, pois os mesmos pacientes usaram endereço de familiares e/ou 

amigos de Guarabira. Contando portanto para o município de Guarabira. Em breve o endereço 

será retificado pelo Órgão responsável.  

Traçando a rota de transmissão do Coronavirus no município , tudo indica que o nossos 

munícipes se infectaram em seu local de trabalho, em empresa situada no município de 

Guarabira, baseado na análise os dados epidemiológicos na região, relatos dos próprios 

pacientes e pelas histórias colhidas por toda equipe de saúde.  Essa rota do vírus traçada é feita 

para entendermos a origem de transmissão, como o vírus entrou no município. Para podermos 

agir no bloqueio do vírus, tomar medidas sanitárias no combate ao coronavirus, monitorar 

grupos de risco para esta infecção. 

Que fique claro que as explanações  aqui feitas sobre a trajetória do vírus não culpam 

ou julgam cidadãos, empresas  ou municípios circunvizinhos, são feitas para contribuir com o 

estudo das medidas de combate e controle ao vírus. Neste momento somos todos contra o 

coronavirus.  

A secretaria de saúde já está tomando todas as providências de controle e vigilância 

desses casos positivos, dos seus comunicantes e de todos os grupos potencialmente de risco. 

Estamos realizando todas as medidas de isolamento, monitoramento, e acompanhamento 

desses casos e de seus comunicantes.  

Seguimos vigilantes no combate ao coronavirus. Mantendo todos os Mulunguensses 

informados de forma transparente e com muita segurança e confiabilidade nas informações 

passadas. 

Aproveitando o espaço reiteramos as orientações de manter o isolamento social, 

quarentena aos sintomáticos respiratórios, usos de máscaras aos sair de casa, não aglomeração 

nos locais que precisem ir, manter distância de 2 metros em caso de fila, informar toda e 

qualquer chegada de visitantes e sintomáticos ao município. 
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