Prezado(a) Beneficiário(a),

Diante do quadro de pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19), a FUNDAFFEMG orienta
algumas medidas que são essenciais para a prevenção e redução da propagação do vírus e se
compromete a manter seus beneficiários informados sobre as suas ações para minimizar o
impacto desta doença.
O momento no Brasil é de prudência; não de pânico. As informações sobre a doença são
dinâmicas e as recomendações podem ser atualizadas periodicamente, à medida que a pandemia
evolua e que novos conhecimentos científicos sejam publicados.
Importante ressaltar que a busca de informações atualizadas e fundamentadas em fontes seguras
é de grande valia neste momento. Observa-se uma grande mobilização do Ministério da Saúde para manter
a população bem informada, com ampla divulgação de materiais sobre a pandemia, inclusive, a

disponibilização gratuita do aplicativo “Coronavírus-SUS”, que conta com as seguintes funcionalidades:
informações sobre sintomas, como se prevenir e o que fazer em caso de suspeita de infecção; mapa
indicando unidades básicas de saúde próximas; notícias oficiais do Ministério da Saúde.
Para se prevenir do Coronavírus algumas medidas são necessárias como:
- Seguir a etiqueta respiratória cobrindo o nariz e boca ao espirrar e ou tossir;
- Lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel;
- Evitar aglomerações;
- Manter os ambientes bem ventilados;
- O uso de máscaras é indicado para quem está doente não contaminar outras pessoas e para profissionais
da saúde que atendam algum doente.
De acordo com o Ministério da Saúde, no momento, são considerados:
Casos suspeitos

Pacientes que apresentam febre e pelo menos um sinal ou sintoma
respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais,
entre outros) desde que tenham histórico de viagem para áreas com
transmissão local ou contato próximo de caso suspeito ou confirmado,
nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sintomas.

Casos prováveis

Pessoas que tiveram contato próximo domiciliar com caso confirmado,
que apresentam febre e/ou qualquer sintoma respiratório dentro de 14
dias após o último contato com o paciente.

Transmissão

A transmissão do vírus é feita ao mesmo tempo por várias fontes não

comunitária

identificadas e que não estiveram no exterior. Resulta no aumento de
casos de contágio e dificulta o combate, já que acontece de forma
indiscriminada e de origem desconhecida.

A Diretoria da FUNDAFFEMG recomenda que todo o atendimento presencial seja, na medida
do possível, substituído por contato on-line via e-mail ou por contato telefônico. Na impossibilidade
da substituição do contato digital, ainda assim, sugerimos que o Beneficiário ligue para
a FUNDAFFEMG antes do seu deslocamento à sede, para que a Fundação estude outra alternativa mais
segura a todos.

Atenciosamente,

________________________
Diretor Presidente

