Port Velho-RO, 06.04.2020.
Resposta as solicitações dos protocolos da CGE-RO

CIEVS RONDONIA <cievsro@gmail.com>

25 de mar. de 2020 15:17 (há 5 dias)

Em resposta aos protocolos 20200315222128790 e 20200315222303360, tendo
como origem pela internet pelo órgão CGE, apresentado questionamentos sobre o boletim
diário sobre Corona vírus de 15/03/2020, disponível no endereço eletrônico oficial, com 31
casos notificados.
1- todos os municípios elencados no boletim, são eles Ariquemes, Porto Velho, Ji - Paraná,
e Vilhena.
2- Desde o início houve pequenas alterações sobre formas de apresentar os dados,
contudo desde a mudança na forma de 19/13/2020 está com a mesma forma de
nomenclatura dos dados, isso não descarta a possibilidade de haver mudanças na forma
descritiva visando buscar objetividade e qualidade técnico cientifica.
3- LACEN - RO.
4- O tempo médio teve mudança no período desde o inicio, contudo atualmente o tempo
médio é de 2 dias, isso é devido ao exame está sendo feito no LACEN - RO. Porque antes,
quando enviava para outro laboratório de referência fora do Estado era de 7 dias.
5- Sim. http://www.rondonoticias.com.br/noticia/geral/37290/agevisa-reforca-acoes-decombate-ao-coronavirus-no-aeroporto-jorge-teixeira
6- O recomendado pelo Ministério da Saúde, e órgãos internacionais.
7- Escala de plantões está exposta na sala do setor.
8- Atualmente já foram disponibilizados leitos para internação hospitalar e de terapia
intensiva, além de outras medidas para organizar e atender a demanda. Em ambito
municipal a secretaria de saúde municipal tem fluxo de assistência aos seus municípios.
9- Informação confidencial. Todas as coletas de amostras que foram enviadas para o
laboratório foram processadas e analisadas ou providenciada encaminhamentos
necessários.
10- Os publicados estão no endereço a
seguir http://www.rondonia.ro.gov.br/agevisa/noticias/

11- Informação sigilosa.
12- Desconhecemos essa informação, no período mencionado o telefone estava
funcionando, porém devido a grande demanda de ligações pode ter ocorrido
inconsistência, pois havia muitas chamadas.
13- Outras vias como E-mail, mídias sociais e números de telefones celulares.
Att,
Por gentileza acusar recebimento!
Atenciosamente,
Equipe CIEVS RO
*******************************/////***************************************
Palácio Rio Madeira (CPA)
Av. Farquar nº 2986, B. Pedrinhas, CEP: 76801-470
Complexo Rio Jamari Curvo, 2º Andar, GTVISA (CIEVS)
-Telefone: (69) 3216-5398
. E-mail: cievsro@gmail.com;
-Telefone: (69) 3212-8403
.E-mail: controleinternoagevisa@gmail.com

