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Prefeitura vacina motoristas e
cobradores, garis, trabalhadores
metroferroviários, caminhoneiros
e pessoas entre 59 e 56 anos
contra a Covid

A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou a vacinação contra a Covid-19
na capital. Ao longo da semana estão sendo vacinadas pessoas de 59
a 56 anos (sem comorbidades), trabalhadores do transporte coletivo
rodoviário de passageiros, trabalhadores da limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos e trabalhadores de transporte metroferroviário.
Fazem parte desses grupos cerca de 106 mil pessoas. Os
trabalhadores precisam atuar em Belo Horizonte.
Caminhoneiros que realizaram o cadastro também estão
contemplados nesta fase. Foram registradas cerca de 8 mil
inscrições. Esse número ainda está sendo analisado.
Confira programação a partir de hoje:
• Quarta-feira, dia 9: pessoas de 57 anos, completos até dia 30 de
junho, exclusivamente moradores de Belo Horizonte;
• Quinta-feira, dia 10: trabalhadores do transporte coletivo
rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores); trabalhadores
da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e trabalhadores
de transporte metroferroviário;
• Sexta-feira, dia 11: pessoas de 56 anos, completos até dia 30 de
junho, exclusivamente moradores de Belo Horizonte;
• Sábado, dia 12: caminhoneiros cadastrados.
As pessoas de 59 a 56 anos precisam seguir as seguintes orientações:
• Ser cidadão residente de Belo Horizonte;
• Apresentar documento de identificação com foto;
• Não ter recebido vacina contra a Covid-19;
• Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;
• Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.
Já os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros
(motoristas e cobradores); trabalhadores da limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos e trabalhadores de transporte metroferroviário
deverão apresentar os documentos de identificação e que
comprovem a atividade e o vínculo do trabalho na capital.
Os locais de vacinação dos públicos estão disponíveis no portal
da Prefeitura.
Em relação ao grupo prioritário de trabalhadores da indústria, a
Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde, já fez contato com a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais (Fiemg) e aguarda o número de trabalhadores a serem
imunizados, sendo os industriais o último grupo prioritário previsto
no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação.

Vacinação contra a Gripe entra
na terceira fase

A partir desta quarta, 9 de junho, a SMSA inicia uma nova etapa
da Campanha de Vacinação contra a Gripe. Podem receber o
imunizante pessoas com comorbidades – incluindo os hipertensos
leves –, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança,
de salvamento e armadas, caminhoneiros, trabalhadores do
transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores
portuários, funcionários de prisões e unidades de internação,
adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em unidades
de internação e população privada de liberdade. Cerca de 320 mil
pessoas integram estes grupos.
Para ampliar o acesso e evitar aglomeração em locais de vacinação, as
pessoas com comorbidadesacima de 12 anos poderão receber a dose
em unidades da Droga Clara e Araujo a partir de quinta-feira, dia 10,
além dos centros de saúde. A vacinação de idosos a partir de 60 anos
continua disponível nestas unidades. Para serem vacinadas, as pessoas
com comorbidades devem apresentar laudo, atestado ou exames.
As crianças a partir de 6 meses com comorbidades podem se
vacinar nos centros de saúde.
Nas drogarias são distribuídas senhas, sendo uma por usuário. O
horário é das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados o
horário será das 8h às 12h. Os endereços estão disponíveis no portal
da Prefeitura.
A primeira fase da campanha teve início no dia 12 de abril e, até o
momento, a cobertura vacinal atingiu 41%, considerando todos os
grupos já contemplados – crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e
29 dias, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores
e pessoas a partir de 60 anos –, que totalizam cerca de 800 mil
pessoas. A cobertura vacinal indicada para garantir proteção de
toda população é de 90%.
O público contemplado que ainda não compareceu aos locais de
vacinação ainda pode se imunizar. Os trabalhadores da saúde que
atuam em hospitais (públicos, filantrópicos e privados), SAMU, centros
de saúde e UPAs estão sendo vacinados nas próprias instituições.
Por medida de segurança, pessoas que receberam qualquer vacina,
incluindo contra a Covid-19, precisam respeitar um intervalo mínimo
de 14 dias para tomar a dose contra Gripe.

Hospital Dia Cirúrgico passa por
obras de reforma e modernização

Com o agravamento da pandemia do Coronavírus, em março de
2021, o Hospital Dia Cirúrgico teve suas atividades temporariamente
paralisadas e os trabalhadores da unidade foram remanejados
para a sede do Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB),
responsável pela gestão da unidade, para reforçarem as equipes de
atendimento a pacientes com Covid-19 e outras morbidades.
Durante o período de paralisação foram realizadas obras de melhorias
e modernização da unidade, tornando o ambiente mais acolhedor,
seguro e confortável para o retorno dos profissionais e pacientes.
Na primeira etapa das obras foi feita a modernização do Centro
Cirúrgico — com substituição e aumento de portas, fornecimento
de novos monitores, criação de bancadas para prescrição e
paramentação, instalação de pontos de rede lógica, pintura,
entre outras intervenções —; reforma da Central de Material de
Esterilização, com adequação de layout e ampliação de bancadas;
criação de área para guarda de contenedor; readequação e
reforma do Depósito de Material de Limpeza; limpeza e adequação
da copa; adequação e modernização da casa de máquinas; e
pintura geral da unidade.
Em visita ao Hospital Dia Cirúrgico, o Superintendente do Complexo
Hospitalar Odilon Behrens, Danilo Borges Matias, celebrou a entrega
da primeira etapa das obras e agradeceu aos trabalhadores da
unidade “Fizemos uma promessa de melhorar o Hospital Dia e a
entrega das obras é motivo de muito orgulho para nós, porque
demonstra que estamos aprendendo com a pandemia a aproveitar
as oportunidades para melhorar. Gostaria de agradecer aos gerentes
que confiaram no trabalho e aos trabalhadores que compreenderam
o momento e nos ajudaram a enfrentar essa pandemia. Sejam muito
felizes na casa nova”, afirmou.
A próxima etapa da reforma prevê melhorias processuais e de
infraestrutura geral, como instalação do sistema de ar condicionado
nos consultórios e salas administrativas, além de uma nova área
para descanso das equipes multiprofissionais.
Com a melhora no cenário de pandemia, os atendimentos no
Hospital Dia Cirúrgico foram retomados em 24 de maio. As
cirurgias eletivas de pequena e média complexidade e os exames
especializados serão gradativamente normalizados.

Exposição da Rede de Saúde
Mental é encerrada nas regionais

Com muita arte, criatividade e mensagens de gratidão, trabalhos dos
usuários e artistas da Rede de Saúde Mental da SMSA deram origem
à exposição “Enfrentar é Inventar”. Proposta pelo Movimenta PBHSUS aos serviços da Rede de Saúde Mental, em especial os Centros
de Convivência, a iniciativa evidenciou um olhar e agradecimento
especial aos profissionais da Saúde, que têm se empenhado em
salvar vidas neste momento tão desafiador.
A exposição reuniu uma coleção de pequenos azulejos que
agregaram pinturas, colagens, bordados e letras. Na primeira
quinzena de abril, a mostra foi exposta na recepção da Secretaria
Municipal de Saúde. No dia 17 de maio, os trabalhos foram para os
espaços das Diretorias de Saúde das nove regionais da cidade, onde
permaneceram até segunda, dia 7.
“A exposição Enfrentar é Inventar mostrou a potência do tratamento
em liberdade e das produções dos usuários da Rede de Saúde
Mental de Belo Horizonte que, mesmo durante a pandemia, são
acompanhados de perto pelas equipes dos Centros de Convivência
e Centros de Referência em Saúde Mental (Cersam). Os usuários
fizeram assim sua homenagem aos trabalhadores da saúde”, disse o
gerente da Rede de Saúde Mental da Prefeitura de Belo Horizonte,
Fernando Siqueira.
Os trabalhos da exposição foram desenvolvidos pelos usuários e
monitores dos Centros de Convivência das nove regiões da cidade. A
iniciativa também contou com o apoio da Associação de Trabalho e
Produção Solidária, da Incubadora de Empreendimentos Econômicos
e Solidários, da oficina do Centro de Referência de Saúde Mental
Álcool e outras Drogas (Cersam AD) Venda Nova e dos Consultórios
de Rua Centro-Sul, Oeste, Norte e Noroeste.
Veja, em anexo, o catálogo da exposição nas nove regionais.

Mudanças no sistema ifPonto

A partir deste mês, os dados gerados pelo sistema ifPonto
serão completamente integrados à folha de pagamento dos
servidores estatutários, celetistas, contratados, recrutamento
amplo e estagiários da SMSA. Isso quer dizer que os registros do
espelho de ponto do referido mês serão utilizados diretamente
para processamento do salário que será creditado no início de
julho/2021. A exceção é para os casos autorizados a permanecer
com o registro manual, em que os cadastros estejam devidamente
atualizados no sistema ArteRH para essa liberação, conforme
previsto na Portaria Conjunta SMPOG/SMSA 001/2020.
Sendo assim, a ausência de tratamento do espelho de ponto a partir
de junho, quer seja por servidores ou gestores, irá gerar descontos
financeiros e impactar na concessão de benefícios aos agentes públicos.
É necessário ter atenção a todos os prazos estabelecidos para
fechamento da frequência, já que os agentes públicos devem
realizar a inclusão das justificativas para as ocorrências da
frequência mensal até o 1º dia útil do mês seguinte ao do espelho,
para que os gestores consigam realizar o tratamento até o dia 10 de
cada mês. Após esse prazo, não será mais possível nenhum tipo de
alteração. Dúvidas? Mande e-mail para rhsaude@pbh.gov.br.

Até o dia 11 de junho, estão abertas as inscrições para seleção de
vagas para:
• Referência Técnica – Técnico Superior de Saúde, na GAERE
Pampulha;
• Referência Técnica – Biólogo, na Coordenação de Saúde Sexual
e Atenção às IST, Aids e Hepatites Virais.
Os interessados devem enviar a documentação necessária para o
e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.
Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI .

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

