
LIDERANÇAS
PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19

Lista de verificação de prontidão hospitalar

Cada comunidade é 
única e as estratégias 

de mitigação apropria-
das variarão com base 

no nível de transmissão 
da comunidade,  

características, perfil 
de  populações e 

capacidade local de 
implementar 
estratégias 

Considere todos os 
aspectos de uma comuni-

dade que podem ser 
impactados, incluindo 

populações mais vulnerá-
veis   a doenças graves e 
aqueles que podem ser 
mais impactados social 
ou economicamente e 

selecione as ações 
apropriadas

As estratégias de 
mitigação podem ser 

ampliadas ou reduzidas, 
dependendo da situação 

local em evolução

Ao desenvolver planos 
de mitigação, as comuni-
dades devem identificar 
maneiras de garantir a 

segurança e o bem-estar 
social dos grupos que 

podem ser especialmen-
te afetados pelas 

estratégias de mitiga-
ção, incluindo indivíduos 

com maior risco de 
doenças graves

A ativação dos planos 
de emergência da 

comunidade é funda-
mental para a imple-
mentação de estraté-

gias de mitigação. Esses 
planos podem fornecer 
autoridades e coorde-

nação adicionais 
necessárias para a 

implementação das 
intervenções 

As atividades propostas  
nesta lista de verificação 
de prontidão hospitalar 
podem ser implementa-

das a qualquer momento, 
independente do nível de 
transmissão da comuni-

dade, com base nas 
orientações das autorida-

des de saúde locais e 
estaduais

O nível de atividades 
implementadas pode 

variar entre as 
configurações descritas 
na lista de verificação 

para atender às 
necessidades 

de resposta da 
comunidade

Dependendo do nível de 
disseminação da comuni-
dade, os departamentos 
de saúde pública locais e 
estaduais podem precisar 
implementar estratégias 

de mitigação para as 
funções de saúde pública 
para identificar casos e 

realizar rastreamento de 
contatos. Quando aplica-

dos, os esforços de 
mitigação da comunidade 
podem ajudar a facilitar 

atividades de saúde 
pública, como rastrea-

mento de contatos 
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