
 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 001/2020 

 

Levando em consideração a grave crise de saúde que o mundo está atravessando devido a infecção pelo novo 
Corona vírus, a Diretoria da Associação Legião Mirim informa as decisões e medidas necessárias para preservar a vida 

de nossos usuários, seus familiares e funcionários, sendo: 
 

01- ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

a. Estão suspensos os atendimentos ao público na instituição; 
b. Toda e qualquer informação poderão ser obtidas pelo telefone (18) 3742-2794 ou pelo e-mail: 

legiaomirim@bol.com.br 

c. Haverá contínua informação nos grupos de WhatsApp dos Mirins e do Força Cidadã 
 

02- PROJETO FORÇA CIDADÃ/JOVEM CIDADÃO 
a. Não haverá aula, atividades recreativas, culturais e esportivas a partir do dia 23/03/2020 por prazo 

indeterminado; 

 
03- PROJETO JOVEM APRENDIZ  

a. Não haverá aula aos sábados a partir do dia 21/03/2020 por prazo indeterminado! 

b. Em relação ao estágio remunerado, devem seguir as orientações dos setores, uma vez que não haverá 
atendimento ao público, conforme nota da prefeitura; 

04- PROJETO AÇÃO JOVEM 
a. Não haverá aula aos sábados a partir do dia 21/03/2020 por prazo indeterminado! 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE PREVENÇÃO 
 

I. O que fazer para evitar o contágio? 
Lavar as mãos com frequência, com água e sabão. “Álcool gel funciona também. E como nem sempre você tem uma 
pia por perto, então é bom ter um álcool gel na mesa de trabalho, principalmente se você trabalha com atendimento 
ao público”. O protocolo básico é: tossir cobrindo a boca e o nariz com o cotovelo flexionado, evitar tocar olhos, nariz 
e boca, evitar aglomerações e manter distância de 1,5 metro das demais pessoas, especialmente das que estão com 
tosse ou febre; 

II. É verdade que devo mudar a forma de cumprimentar as pessoas? 
Sim. Segundo o Ministério da Saúde, deve-se evitar abraços, apertos de mãos e beijos no rosto. Assim, você se protege 
e também a sua família de doenças respiratórias, incluindo o Corona vírus. 

III. Quem deve usar máscaras? 
Segundo o Ministério da Saúde, as máscaras faciais descartáveis devem ser utilizadas por profissionais da saúde, 
cuidadores de idosos, mães que estão amamentando e pessoas diagnosticadas com o Corona vírus. Para os demais, 
utilizar lenço descartável para higiene nasal é outra medida importante. Deve-se cobrir o nariz e a boca com um lenço 
de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. 

IV. Devo evitar viajar?  
“Evitar viagens é prudente". Para o caso de quem voltou de locais com muitos casos da doença, a recomendação da 
OMS é o monitoramento dos sintomas por 14 dias e a medição de temperatura duas vezes por dia. Na sexta-feira, dia 
13/03, o Ministério da Saúde recomendou que as pessoas que voltarem do exterior devem ficar ao menos 7 dias em 
casa. Em caso de sintomas como falta de ar, febre ou tosse, deve procurar uma unidade de saúde.  
 

LEMBRANDO A TODOS E TODAS QUE NÃO SÃO FÉRIAS! EVITEM AGLOMERAÇÕES, SHOPPING E REUNIÕES! 

 

CUIDEM-SE!!! 

 
 

FLORIPES ANTIQUEIRA DA SILVA 
Presidente da Diretoria 
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