Prefeito acata sugestão de
Legislativo e criará Centro
de Triagem do Covid-19
Arujá
terá um Centro de Triagem destinado a pacientes do Covid-19. A
proposta,
sugerida pelo Legislativo, foi acatada pelo prefeito José Luiz
Monteiro (MDB) e
anunciada em vídeo divulgado na última quarta-feira (1º/4). O
Centro funcionará
a partir de 7/4.

A proposta dos vereadores, encaminhada em conjunto ao Prefeito
por meio de requerimento (nº 2857/2020) em 28/3, tinha como
objetivo propiciar tratamento adequado aos pacientes com
coronavírus, permitindo o isolamento exigido em decorrência
dos riscos de contágio e, ao mesmo tempo, possibilitando às
unidades de saúde a manutenção da rotina de atendimento. No
documento, o Legislativo sugeriu ainda que fossem
disponibilizados de 30 a 50 leitos no local, assistência e a
amparo àqueles em situação de vulnerabilidade social.

O
Centro de Triagem será instalado nas dependências de uma
clínica localizada em
frente à Praça do Coreto. O espaço foi cedido pelo
proprietário à Prefeitura. “Ali,
os pacientes receberão o primeiro acolhimento, farão exame de
imagem e
diagnóstico e, se necessário,
atendimento no Pronto

serão

encaminhados

para

Atendimento”, explicou o prefeito José Luiz.

A
sugestão dos parlamentares era que o Centro fosse montado no
Clube União.

Para
o presidente da Casa, Gabriel dos Santos (PSD), a decisão do
Executivo é a mais
adequada neste momento, considerando a gravidade da situação e
demonstra a
importância do trabalho conjunto entre os Poderes. “A Câmara
está atenta aos
riscos e as consequências desta pandemia e atuando de forma
propositiva para
garantir a Arujá as condições efetivas de enfrentar essa
doença”, afirmou.

Além do Centro de Triagem, o prefeito anunciou a criação de
mais dez leitos hospitalares de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) no Pronto Atendimento Central e a extensão do horário de
funcionamento do PAM Barreto para 24 horas.
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