MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
CNPJ 19.181.382-25/0001-25

End.: Av. das Nações, 1919 – Centro – CEP 76.997-000 – Fone 69 3342-2316

Cerejeiras

-

Rondônia

NOTA TÉCNICA n. 11/2021/SEMSAU
Considerando as informações circuladas na mídia no dia 25 de novembro de 2021,
apontando que foi identificado município de Cerejeiras-RO em três amostras positivas
da Covid-19, a variante DELTA.
A Secretaria Municipal de Saúde, divulga que desde do mês de agosto de 2021, em
atendimento nota técnica nº. 8/2021/AGEVISA-GTVEP – trata assunto: Vigilância
Genômica do Sars-Cov-2 em Rondônia, vem intensificando suas ações de combate
ao COVID, encaminhando ao LACEN/RO (Laboratório Central de Rondônia), todas as
amostras positivas para que passem por uma triagem e as que foram identificadas
sequenciamento e identificar qual variante está circulando na cidade.
Fato que na data de hoje foi confirmado 03 (três) casos da variante DELTA no
município de Cerejeiras, informação está oficialmente prestada pelo estado de
Rondônia através documento nº. 3190/2021/AGEVISA-CIEVS sendo:


Amostras coletadas no mês de setembro de 2021.



Pacientes de: idade 22 e 53 anos, ambos sexo feminino, ciclo vacinal completo,
idade 56 anos sexo masculino sem vacina.



Já cumpriram a quarentena estão de alta e passam bem.

ATENÇÃO, a Prefeitura Municipal de Cerejeiras através da Secretaria Municipal de
Saúde vem adotando medidas sem medir esforços para que ninguém fique sem
atendimento e campanhas de conscientização de proteção individual e coletiva.
Entretanto o aumento de casos no estado de Rondônia noticiados nos últimos dias e a
informação que Variante Delta esteve circulando na nossa cidade chama a atenção,
pedimos para a população que colabore com as medidas preventivas, uso da máscara,
distanciamento social e mais importante buscar imunizar com a VACINA sendo
essencial completar o ciclo vacinal, vamos nos unir e não permitir que esta doença
leve mais pessoas a óbito na nossa cidade. A Covid mata, não importa a idade!

Cerejeiras/RO, 25 de novembro de 2021.
Regional de Vigilância G
Secretaria Municipal de Saúde
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com alta concentração de vírus seja encaminhada para a FIOCRUZ analisar o

