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ALERTA DEZEMBRO 2021 
 

Considerando que a pandemia ainda não acabou e que novas variantes da COVID-
19 causam preocupação em cenário mundial, como a da nova variante Ômicron (linhagem 
B.1.1529), identificada na África do Sul, inúmeros países têm sofrido com a sua alta taxa 
de transmissibilidade, bem como, e a intensificação da vigilância genômica no Brasil; 

Considerando que ainda há um número expressivo de aptos à vacinação de Doses 
1, Doses 2 e Doses de Reforço que não se apresentam nos locais de administração; 

Considerando as chances de maior transmissibilidade de COVID-19 quando há 
maior ajuntamento de pessoas, como nas festas de final de ano, o que pode refletir em 
maiores taxas de ocupção de leitos hospitalares e mortalidades. 

 

O CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA – COE/MS; vem a público recomendar e 
orientar à população sul-mato-grossense quanto as festividades de final do ano:  

 

 

Se vai receber convidados ou celebrar em outro local, você estará 
exposto a diferentes níveis de contágio, então para diminuir os riscos, siga as 

orientações a seguir. 

 Usar máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo, bem como solicitar aos 
convidados que tragam suas máscaras; 

 Tenha um saco para guardar a máscara quando estiver comendo ou bebendo e a 
mantenha limpa e seca entre os usos;  

 Tenha uma máscara limpa extra, para o caso de necessidade de troca (tempo de uso, 
umidade ou sujeira);  

 Evite apertos de mão ou abraços;  

 Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados;  

 Evite o uso de ar-condicionado em mesmo ambiente com várias pessoas; 

  Lave as mãos com frequência durante o evento com água e sabão ou use álcool;  

 Não compartilhe objetos, como talheres ou copos;  

 Após tocar em objetos que estejam sendo compartilhados com outros convidados (ex: 
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utensílios para servir a comida, jarras e garrafas), lave as mãos com água e sabão ou 
álcool; 

 Limite o número de convidados de acordo com o tamanho do espaço, permitindo que 
as pessoas mantenham distância de 1,5 metros entre si. Caso alguém esteja 
contaminado com o vírus, lançará um número maior de partículas virais no ambiente;  

  Não deixe que os convidados formem filas para serem servidos;  

 Organize espaços separados para pessoas que moram juntas;  

 Tenha sabão e papel para secagem de mãos disponíveis no banheiro.  

 Disponibilize álcool em gel nos ambientes;  

 Utilize lixeiras com pedais para que as pessoas descartem seus lixos sem precisar 
colocar as mãos na tampa.  

 Lave as mãos após esvaziar a lata de lixo. 

 

E ATENÇÃO:  

 

 

QUALQUER SINTOMA GRIPAL PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE 
MAIS PRÓXIMA E FAÇA O TESTE!! 

 

 

Campo Grande, 30 de novembro de 2021 
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