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Conforme havíamos indicado1, há um recrudescimento do COVID-19 na cidade de São
Paulo, dados noticiados desde então confirmam a preocupação e a NECESSIDADE DE
CUIDADOS PESSOAIS E NOS LOCAIS PÚBLICOS (PREFEITURA) E DE TRABALHO
(EMPRESAS, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS), na cidade de São Paulo e outras regiões:

NO NÍVEL PESSOAL

1. valorizar os cuidados preventivos e o isolamento social sempre que possível, ao 
menos o distanciamento mínimo de 2,00 metros,

2. uso contínuo de máscaras trocadas regularmente
3. higienização pessoal ao chegar da rua ou após contato com objetos e pessoas em 

lugares públicos ou coletivos,

NOS AMBIENTES PÚBLICOS E DE TRABALHO

higienização criteriosa dos locais de trabalho (empresas e instituições públicas )
higienização permanente dos locais públicos (Prefeitura)
controle impedindo superlotação e filas (Estado, Prefeitura)
manutenção sempre que possível do trabalho à distância (empresas e instituições 

públicas)

"Na Capital paulista, as hospitalizações passaram de 644 no dia 11 para 814 na terça
(17). As internações em UTI subiram 33%, de 339 para 451. A taxa de ocupação dos
leitos de terapia intensiva aumentou de 32% para 44%. (…) Na última semana, cidades
da Grande São Paulo, do interior e da Baixadas Santista também apresentaram alta nas
hospitalizações por Covid. Em Santo André, por exemplo, de 39% (255 para 355), São
Caetano do SUl, de 30,6% (111 para 145), Praia Grande, de 37% (de 24 para 33), e
Sorocaba, de 24% (172 para 213)." segundo a Folha de São Paulo de 18 de novembro de
20202, matéria de Cláudia Collucci, a partir de dados do InfoTracker USP/Unesp.

1  [https://www.facebook.com/institutodapaisagem/posts/147147927122427]
2  [https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/11/internacoes-por-covid-saltam-26-em-

sp-e-medicos-criticam-inacao-de-governo-paulista.shtml]
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espiral da sensibilidade e do conhecimento
um projeto de euler sandeville

_________________________________

conheça o projeto a ntaureza e o tempo (o mundo)

http://biosphera21.net.br/

2

http://biosphera21.net.br/

