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    Situação na Bahia: 

 No total, a Bahia contabiliza 30 

casos, sendo nos municípios de 

Salvador (18), Feira de Santana 

(5), Porto Seguro (4), Lauro de 

Freitas (2) e Prado (1). 

 

  De janeiro até às 14 horas desta 

quinta-feira (19), a Bahia 

registrou 998 casos notificados 

com suspeita clínica de infecção 

pelo novo coronavírus. Destes, 

30 foram confirmados, 443 foram 

descartados e 525 aguardam

análise laboratorial. 
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SECRETARIA  DA SAÚDE INFORMA:

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde classificou o Coronavírus (COVID
pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em 
todos os continentes.  

A Prefeitura de São Francisco do Conde, por meio da 
Secretaria da Saúde – SESAU, vem implementa
diversas ações práticas em enfrentamento ao coronavírus
entre elas: orientações sobre higiene pessoal, treinamento 
em manejo clínico, formação de grupos de trabalho
suspensão das aulas na rede pública e privada
do Comitê de Gestão e Monitoramento de C
secretarias: da Saúde, Educação, Governo
Desenvolvimento Social e Esportes, entre outras ações.

É importante frisar, que até às 17h, d
de 2020, não há nenhum caso confirmado no município 

para COVID – 19.

Os principais sintomas são: Febre;
casos, procure sua Unidade de Saúde da Família); 
Dificuldade para respirar (Procure o Hospital
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sua Unidade de Saúde da Família); 

Procure o Hospital). 

 


