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DELIB Nº 1

DISPOSITIVO

Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem
como sobre recomendações no setor privado estadual.
Dispõe sobre a adoção de medidas adicionais, de caráter temporário e emergencial, de prevenção
de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas.
Acrescenta dispositivo ao Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção,
no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de contágio pelo COVID- 19 (Novo Coronavírus), bem como sobre recomendações no
setor privado estadual.
Reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o
Estado de São Paulo, e dá providências correlatas
Dispõe sobre a adoção, no âmbito das Secretarias da Saúde e da Segurança Pública, de medidas
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus).
DISPOSITIVO

Institui o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública Estadual (COE-SP) da Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo e dá providencias correlatas
Designa os representantes do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública Estadual COESP, a que se reporta o Artigo 2º, da Resolução SS - 13, de 29-01-2020 e dá providências
correlatas.
Dispõe sobre o Centro de Operações do Coronavírus e dá providencias correlatas
Estabelece as diretrizes e orientações de funcionamento dos serviços de saúde no âmbito do
Estado de São Paulo para enfrentamento da pandemia do Covid-19 (doença causada pelo Novo
Coronavírus), e dá providências correlatas.
Estabelece a obrigatoriedade, a todos os hospitais do Estado de São Paulo, de remessa diária dos
dados, que especifica referentes Covid-19 (Novo Corona Vírus), e dá providências correlatas.
Estabelece a transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de
Saúde, como incentivo aos municípios relacionados, para o combate ao Aedes aegypti na “Linha de
cuidado e rede de assistência para Dengue” e dá providencias correlatas
Estabelece a obrigatoriedade, a todos os hospitais públicos e privados do Estado de São Paulo, de
remessa diária dos dados, referente ao Covid-19 (Novo Corona Vírus), e dá providências correlatas.
Dispõe sobre as diretrizes para manejo e seguimento dos casos de óbito no contexto da pandemia
COVID-19 no Estado de São Paulo
DISPOSITIVO

Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual, em
complementação àquelas previstas no Dec. 64.864-2020.
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ANVISA : NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020-ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER
ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2). (atualizada em
21/03/2020) . ACESSO : http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA-ATUALIZADA/ab5986603de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
Boletim Epidemiológico nº 04 Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para Doença pelo Coronavírus 2019 (COE-COVID-19)https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/04/2020-03-02-Boletim-Epidemiol--gico-04-corrigido.pdf
Boletim Epidemiológico nº 05 Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para Doença pelo Coronavírus 2019 (COE-COVID-19 http://maismedicos.gov.br/images/PDF/2020_03_13_Boletim-Epidemiologico-05.pdf
Link ao site do CVE – Centro de Vigilância Epidemiológica “ Prof. Alexandre Vranjac” – SES-SP http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologicaprof.-alexandre-vranjac/

