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INTRODUÇÃO

      Este documento apresenta o Plano de Contingência do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais de Viamão (IPREV), o qual está em consonância com o
Plano de Contingência do Estado do Rio Grande do Sul e o Plano de Contingência
Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 
     Além disso, o Plano de Contingência do IPREV associa-se as ações previstas no
Programa de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Instituto, tendo como base a
portaria federal nº 1.823/2012, que instituiu a  Política Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora.  No segmento previdenciário o tema saúde, segurança e
prevenção é abordado pelo Pró-Gestão RPPS, dentro do pilar de governança
corporativa, onde tanto o Ente quanto o Regime Próprio de Previdência (RPPS)
promovem ações conjuntas e adotam medidas de prevenção a saúde e segurança do
servidor e da servidora.



Justificativa

      Devido ao número crescente de casos de COVID-19 no municipio de Viamão,
Porto Alegre e demais municípios da região metropolitana, o Instituto de
Previdência elaborou um plano de contingência para a pandemia de COViD-19.
Considerou-se a importância de planejar ações de prevenção associadas ao
combate ao COVID-19 que desse cobertura aos servidores do Instituto e
aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Viamão, visto que o são
grupo de risco da doença. As ações do Plano de contingência institucional
foram autorizadas pelos Conselhos Administrativo e Fiscal através de reuniões
virtuais, respeitando assim a transparência dos atos e ao distanciamento social
estipulado pelas organizações de saúde. 
      Para que as atividades sejam efetivas, o plano prevê monitoramento das
atividades. No caso dos testes o monitoramento será realizado após cada
testagem, pela Diretoria administrativa do IPREV, através de ligações ou visita
domiciliar. A realização das testagens previstas neste planejamento ocorreram
mediante a agendamento via WhatsApp Institucional. Além de previsão de
atendimento prioritário, tanto nas testagens quanto em horário diferenciado
nas atividades de atendimento ao público. As testagens são realizadas em
parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS). O IPREV adquiriu os testes e os mesmos são aplicados por servidores 
 (as) especializados (as) da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Capacitação da equipe de servidores e servidoras;
Revezamento e home office;
Criação de conteúdo e divulgar informações sobre prevenção ao COVID-19;
Estabelecer estratégias de Comunicação de Risco;
Monitoramento de mídia sobre o assunto, tendo como foco os grupos de
risco;
Orientar a adoção de medidas preventivas; 
Estabelecer parcerias com entidade de saúde, preferencialmente a
Secretaria de Saúde Municipal, Comitê de Operações de Emergência em
Saúde - COES;
indicação de uso de EPI.
Montagem de kits de prevenção para os servidores e público que não
dispõe desses equipamentos (máscaras, álcool gel, luva, informativo com
orientações de prevenção);
Protocolo de atendimento ao público adaptado as normas de prevenção;
Compra de equipamentos de prevenção permanente, como totem para
utilização de álcool em gel;
Aquisição de testes conforme orientação do Comitê de Operações de
Emergência em Saúde de Viamão (COES-Viamão).

Agenda: Pandemia COVID-19 

OBJETIVOS
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COMPONENTES DO PLANO

        As ações descritas a seguir são embasadas no conhecimento atual sobre o
novo Coronavírus (COVID-19) e estão de acordo com as orientações do
Ministério da Saúde (MS) e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os
documentos citados, além de outras atualizações, podem ser encontrados nos
sites oficiais. 

OMS:

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

Ministério da Saúde: 
http://saude.gov.br/ 

 https://saude.rs.gov.br/inicial 

          Todo o caso suspeito de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19)
deve ser tratado como um sinal de alerta. Conforme plano de contingência do
Estado, deve ser considerado casos suspeitos os portadores dos seguintes
sintomas:
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 Além do quadro clínico, a identificação da procedência e do roteiro de
viagem e circulação nos últimos 14 dias deve ser realizada de forma mais
detalhada possível (país e cidade, número de vôos, datas, etc);
  Deve-se levar em consideração os países atualmente afetados pela doença
e/ou contato com caso suspeito ou confirmado do novo coronavírus
(COVID-19), conforme definições a serem estabelecidas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS) e ressalta-se que essas
definições podem sofrer alterações diariamente.

Proceder com o isolamento do paciente, através da colocação de
máscara cirúrgica e segregação em área com pouca ou nenhuma
circulação de pessoas;
 Notificação do caso às autoridades epidemiológicas locais (contato
telefônico e preenchimento da ficha de notificação disponível no site:
http://bit.ly/2019-ncov);
 Avaliar a gravidade do quadro clínico e seguir orientações em relação
ao transporte e internação dos casos suspeitos graves de acordo com a
regulação local e estadual.
Proceder a coleta de 2 (DUAS) amostras de swabs;
Realizar o levantamento dos contactantes ou comunicantes, os quais
deverão ser acompanhados pelos próximos 16 dias a contar da data do
contato.

      Para definição de caso suspeito, é importante salientar que: 

    
        Ao se definir um caso como suspeito é importante: 

Autoridades Sanitárias para notificação 

       Em caso de suspeita de contaminação contatar imediatamente o Comitê de
Operações de Emergência em Saúde (COES)/Secretaria da Saúde do município
através do telefone: (51) 3054-7500
    Denúncias de aglomerações podem ser realizadas através do WhatsApp
específico (51) 99682.5957
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COMUNICAÇÃO SOCIAL
PLANO DE COMUNICAÇÃO IPREV Viamão

     As ações de comunicação são parte essencial na resposta a situações de
emergência em saúde. Dessa forma, a principal tarefa da assessoria de
comunicação dos órgãos públicos é prestar informações precisas e em tempo
hábil para preparar a população para o enfrentamento de um cenário de
insegurança e evitar pânico. É importante também trabalhar em sintonia com a
estratégia de comunicação do Ministério da Saúde, reforçando e
potencializando as mensagens do nível central.
     O primeiro passo será o alinhamento com a estratégia de comunicação do
Ministério da Saúde e demais entidades envolvidas para a veiculação de
informações básicas (mensagens chave) sobre a doença e as formas de
contágio, além da disponibilização de fontes para imprensa. A estratégia de
comunicação implica também em assimilar o público-alvo e as mensagens-
chave que serão dirigidas a estes públicos, definidas pelo MS.

Público-Alvo e Objetivos de Comunicação

Aposentados - manter o segurado do grupo de risco  informado sobre a
prevenção da doença e para que evitem sair de casa, em necessidade de sair
que evitem aglomerações e utilizem equipamentos de proteção.

Segurados e Seguradas do segmento ativo – manter os segurados ativos
informados  e evitar reações sociais contra os pacientes, motivadas pela
desinformação. Alertar sobre a prevenção da doença e em necessidade de sair
a utilização de equipamentos de proteção e evitar aglomerações, respeitando a
distância indicada de 1,5m e 2m.
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O acompanhamento e a divulgação dos fatos terão absoluta transparência;
O sistema de saúde pública está preparado para atender essa emergência
de saúde; 
Todas as medidas necessárias à proteção da população brasileira estão
sendo tomadas.

Mensagens-Chave

  O material de comunicação será construído para reforçar as seguintes
mensagens:

CAPACITAÇÕES

      Capacitar a equipe do IPREV sobre as formas de prevenção ao novo
coronavírus, e reforçar os cuidados e precauções dos ambientes de realização
de atendimento ao público, através de palestras e outros tipos de material
informativo.
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Cronograma de ações
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Aposentados e pensionistas devem ser testados uma vez por semana em
grupos de até 15 pessoas;
Servidores(as) do IPREV devem ser testados a cada 15 dias.

Cronograma de Testagem*
 (*) Datas podem ser alteradas conforme agenda da SMS



Atividades
executadas
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Atividades executadas
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Palestra Covid (29/06/2020) - Maria Eliza Canabarro da Silva, presidenta do IPREV faz a
abertura da atividade conduzida pela Enfermeira Rita, servidora do município, que orienta
servidores do IPREV sobre a prevenção ao COVID-19.



Atividades executadas
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Compra de Equipamentos de prevenção



Atividades executadas
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Sala equipada com alcool, luvas e máscara. Guiché de atendimento com placa
protetora



Atividades executadas
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Parcerias: Secretaria Municipal de Saúde (profissional de saúde para testagem e
acompanhamento de casos positivados);

Secretaria de Administração/ Departamento de Vigilância: carro e motorista;

Secretaria de Educação: carro e motorista.



Atividades executadas
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Testagem



Atividades executadas
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Totem com álcool gel



Atividades executadas
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Totem com álcool gel



Atividades executadas
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Chamada sobre Saúde mental




