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Prosseguiram 
nesta semana, no 
Hospital Santo 
Ângelo, os treina-
mentos dos pro-
fissionais de saúde 
soassasse bre o 
protocolo de aten-
dimento de casos 
suspeitos de coro-
navírus. As capaci-

Prosseguem os treinamentos com 
profissionais de saúde sobre o coronavírus

HSA recebe emenda parlamentar
 do deputado Marlon Santos

O Hospital Santo Ângelo recebeu emenda parlamentar 
no valor de R$ 350 mil do deputado federal, Marlon 

Santos (PDT). Os recursos serão destinados ao custeio da Ins-
tituição de Saúde.

O documento foi repassado, na quinta-feira, 19,  ao diretor 
administrativo, Marcelo Borges, pelo assessor parlamentar Vi-
nicius Coletto, juntamente com Patrícia Obalski Nunes.

Presentes no ato a gerente de enfermagem, Maristane Al-
meida, e o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista.

A Direção do Hospital Santo Ângelo 
lembra que a entrada de colaboradores é 
restrita pela entrada de funcionário na rua Bento 
Gonçalves.

Segue sendo proibido acesso pela 
Internação e ambulatório.

ATENÇÃO!

tações estão sendo feitas pela médica intensivista, Joise 
Wottrich, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 
do HSA, juntamente com a enfermeira, Daniele Berwa-
nger.

Além dos treinamentos, outras medidas foram to-
madas pelo HSA. Desde o dia 13 de março, o hospital 
vem restringindo as visitas a pacientes internados na 
Instituição de Saúde em virtude da pandemia do coro-
navírus, anunciada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). 

Em paralelo a essa medida também foram suspen-
sos estágios curriculares de cursos técnicos e graduação. 
Na UTI Adulto é apenas liberada a entrada de um fa-
miliar para receber o boletim médico, às 7h30min, 
de segunda a quinta-feira, enquanto nos demais 
dias (sexta, sábado e domingo), o boletim médi-
co será repassado às 15 horas. Na UTI Neonatal a 
visita dos pais é liberada sem alteração na rotina.  
Nas unidades de internação as visitas estão suspensas e é 
permitido apenas um acompanhante. Já no ambulatório 
está autorizado um acompanhante. Todas as visitas reli-
giosas também foram suspensas.
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Veroci da Silva Besonin 20/03 
Andreia A. de Bairros da Silva 21/03 
Carine do Nascimento A. de Vargas 21/03 
Fermino Zuculoto Batista 21/03 
Luan Altamar Teixeira 21/03 
Miguel Angelo Bellentier 21/03 
Giordana Siqueira de Barros 22/03 
Rosenara Puhl 24/03 
Victor Hugo dos Santos 24/03 
Loreni de Fatima de Oliveira 25/03 
Eniovane Marques M. da Silva 26/03 
Leonardo Marques 26/03 

N a quarta-feira, 18, aconteceu reunião de alinhamento para 
o enfrentamento ao Coronavírus. Na atividade, o diretor 

administrativo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque Biac-
chi, a médica intensivista responsável pelo Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar, Joise Wottrich, a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, a enfermeira do SCIH, Daniele Berwanger, a 
enfermeira da Internação, Neida Faganello, e a secretária Lisiane 
Fauda.

Reunião para alinhamento de ações

Banco de Sangue

ANIVERSARIANTES

Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, o 
Hospital Santo Ângelo preocupado com seus pacientes e 
acompanhantes, colaboradores e Corpo Clínico no enfren-
tamento e suporte à população quanto ao Coronavírus 
(COVID-19) reitera recomendações para o controle da epi-
demia:

- Intensificar a higiene das mãos;
- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não la-

vadas;
 - Cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar com lenço de pa-

pel e jogar no lixo;
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com fre-

quência;
- Pessoas com sintomas respiratória não deverão entrar na 

Instituição para acompanhar os pacientes;
- Não fazer uso de chimarrão no hospital;
- É proibida a circulação de crianças no hospital, exceto as 

que estiverem internadas e realizando exames de urgência.
- Manter o ambiente ventilado com janelas e portas abertas.

RECOMENDAÇÕES
 IMPORTANTES

Foram cancelados os treinamentos da Brigada de 
Emergência do HSA. A informação é do coorde-
nador da Brigada de Emergência, Rafael Gutstein. 

A medida busca evitar aglomerações de pessoas, 
seguindo orientação da Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH).

Treinamentos da Brigada de 
Emergência são cancelados


