Nota de Alerta n.º 001/2021 - DIVS/SUV/SES/SC
Assunto: ALERTA SANITÁRIO - ORIENTAÇÃO SOBRE A INTENSIFICAÇÃO DAS
AÇÕES FISCALIZATÓRIAS PELAS VISAS COMPETENTES EM CONJUNTO COM AS
FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SALVAMENTO A FIM DE VERIFICAR O
CUMPRIMENTO DOS REGRAMENTOS SANITÁRIOS COM VISTAS À PREVENÇÃO E
MITIGAÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19.
A Diretoria de Vigilância Sanitária de Santa Catarina (DIVS) ALERTA e ORIENTA que
devido a projeção de uma terceira onda para a COVID-19, iniciarmos a execução das
ações programadas para os próximos 90 dias com objetivo de intensificar as fiscalizações,
bem como as orientações sobre as medidas não farmacológicas e a exigência relacionada
ao aumento da ventilação dos ambientes, circulação e troca de ar, através da
implementação do Plano de Manutenção Operação e Controle para Ar Condicionado PMOC em conformidade com a RE nº09/2003/ANVISA e Lei Federal 13589/2018.
Considerando também que no feriado prolongado de corpus christi, há possibilidade de fluxo
de pessoas de várias regiões e de outros estados e consequentemente, aumento da
demanda com relação aos serviços de alimentação, hotelaria, bares, pubs, casas noturnas,
tabacarias, shoppings, áreas públicas, ambientes de turismo de inverno, entre outros.
Solicitamos que às Vigilâncias Sanitárias e as Forças de Segurança Pública e Salvamento
reforcem as ações de fiscalização com o objetivo de verificar o cumprimento dos regramentos
sanitários específicos para cada ramo de atividade. Eventos esportivos de rua de caráter
coletivo, como corridas, maratonas e afins não estão permitidos.
Salientamos também a importância de se reforçar a atuação da fiscalização nos locais
públicos próximos a bares e conveniências que promovam a venda de bebidas alcoólicas,
buscando coibir a aglomeração em ruas, parques, praças e em eventos sociais,
principalmente no final de tarde, onde ocorrem os chamados “happy hours”.
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Este tipo de aglomeração, mesmo que seja ao ar livre, promove o super espalhamento do
vírus SARS-CoV-2, contribuindo para a manutenção dos níveis elevados de casos ativos.
Também é importante uma ação junto a população, no sentido de se orientar sobre o uso
obrigatório e correto de máscaras, tanto nos ambientes internos quanto nos ambientes
externos, com importante medida de prevenção coletiva.
Solicitamos também que cada região organize um plano de ação de fiscalização para os
próximos dias, de forma integrada entre órgãos municipais de saúde e de segurança pública,
para promover a efetividade das ações.

Florianópolis, 31 de maio de 2021.

EDUARDO MARQUES MACÁRIO
Superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina

LUCÉLIA SCARAMUSSA RIBAS KRYCKYJ
Diretora de Vigilância Sanitária de Santa Catarina
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