MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE SAÚDE

MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA RECEBEM KITS DE
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
OS MOTORISTAS RECEBERAM MÁSCARA DE PROTEÇÃO, PROTETOR FACIAL, MACACÃO IMPERMEÁVEL, TOUCA,
LUVA, AVENTAL E ÁLCOOL EM GEL.
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A Secretaria de Saúde de Iúna realizou a entrega de kits de Equipamento de Proteção
Individual-EPI aos motoristas de ambulância do município. A entrega aconteceu na terça-feira
(5), na sede da Secretária de Saúde e contou com a presença da Secretária de Saúde,
Vanessa Leocadio Adami, da Diretora da Atenção Básica Dariele Fulanete, do Chefe de
Transporte Vicente Lopes e demais funcionários da saúde.
O Equipamento de Proteção Individual ? EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua
segurança e a saúde.
Durante o ato de entrega dos equipamentos, a Diretora da Atenção Básica, Dariele, capacitou
os motoristas de ambulância da importância de utilização dos EPIs. ?Conforme dispõe a
Norma Regulamentadora 06, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente,
EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Os motoristas
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devem ter a consciência que o uso é obrigatório e nesse caso eles estarão minimizando os
efeitos da atual pandemia do novo Coronavírus.
Os motoristas receberam máscara de proteção, protetor facial, macacão impermeável, touca,
luva, avental e álcool em gel.
O objetivo da entrega de EPI?s é dar segurança aos profissionais de saúde que atuam
diretamente no enfrentamento ao Coronavírus. Fazem parte do kit de proteção máscaras
cirúrgicas, máscaras PFF2, avental, toucas, luvas, óculos de proteção, macacões de
proteção, protetor facial, além de álcool gel.
A Secretária de Saúde, Vanessa Leocadio Adami, ressalta que vem trabalhando continuamente
para evitar a disseminação do Covid-19 em Iúna, adotando diversas medidas a agindo
rapidamente, inovando nas estratégias de combate, além de manter investimentos para proteger
toda a população.
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