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Os principais sintomas do Coronavírus são:

FEBRE + TOSSE ou DIFICULDADE PARA RESPIRAR

Araucária orienta quem 
já teve a Covid-19

A obrigatoriedade do 
uso de máscara (lei estadu-
al nº 20.189/2020) também 
vale para quem já teve re-
sultado positivo para Co-
vid-19 e foi considerado 
recuperado(a). Pesquisas 
científicas ainda estudam 
a possibilidade de rein-
fecção ou de retorno dos 
efeitos da primeira infec-
ção após um período. Há 
ainda estudos que avaliam 
as sequelas deixadas pela 
Covid-19 mesmo em pes-
soas que não tiveram agra-
vamento do caso. Quem, 
por conta própria, deixa de 
fazer uso da máscara pode 
se colocar ou colocar cole-
gas de trabalho e familiares 
em risco. 

O uso da máscara é uma 
medida comprovada cien-

tificamente que reforça 
a proteção contra o novo 
Coronavírus; mas ela não 
deve ser a única medida 
de proteção. Lavar corre-
tamente as mãos, manter 
os ambientes arejados, 
utilizar álcool gel e evitar 
aglomerações são ações 
que continuam sendo fun-
damentais para preservar a 
saúde.

Dúvidas sobre a Co-
vid-19? Para esclarecer 
qualquer dúvida sobre a 
Covid-19 (como os sinto-
mas suspeitos), entre em 
contato com o Disk Coro-
na de Araucária pelo 0800-
642-5250. O atendimento 
telefônico, que conta com 
profissionais de saúde, 
funciona todos os dias, das 
7 horas às 19 horas. n

Quem deixa de fazer uso da máscara 
pode colocar todos em risco

UPA de Fazenda Rio Grande 
está sendo ampliada

A Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA de Fa-
zenda Rio Grande está pas-
sando por uma importante 
reforma para ampliar e dar 
mais agilidade nos atendi-
mentos para toda a popula-
ção. O investimento é de R$ 
350 mil e é realizado com 
recursos próprios do muni-
cípio. De acordo com a se-
cretária municipal de Saú-
de, Irani Santos, as obras 
incluem troca da cobertu-
ra da Unidade, ampliação 
das salas de atendimento, 

construção de um consul-
tório odontológico para 
urgências e emergências e 
mais uma sala de triagem, 
para agilizar os atendimen-
tos médicos.

“Passada a pandemia 
da Covid, nossos pacientes 
vão retornar à UPA e pre-
cisar de um espaço maior, 
onde possam ter todo o 
atendimento necessário e 
com o máximo de agilida-
de. Já estamos nos prepa-
rando para isso”, afirma a 
secretária. n

Obras incluem troca da cobertura, ampliação 
das salas de atendimento e demais consultórios  
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