Novo Progresso amplia medidas
contra
o
coronavírus,
suspende aulas e monitora
outras ações
A medida foi tomada após reunião em conjunto com secretariados
no gabinete do prefeito (foto:Mauricio Nardino via WhatsApp)A prefeitura de Novo Progresso endureceu nesta quarta-feira
(16) as medidas de prevenção ao coronavírus que foram
anunciadas também pelo Governo do Estado na noite de ontem.
Além da suspensão de visitas aos internos no Hospital
Municipal, a prefeitura agora decidiu suspender todas as aulas
na rede de ensino da cidade por duas semanas. O decreto
editado pela Secretaria de Educação Juliana Rosa Bertol da
Silva, proíbe as aulas na rede pública municipal, a medida
deve ser seguida na rede estadual e também particular.
Leia Também:Sem casos de coronavírus, Hospital de Novo
Progresso suspende visitas a pacientes

Escola de Novo Progresso paralisa
atividades por conta do coronavirus
Sem casos de coronavírus, Hospital de
Novo Progresso suspende visitas a
pacientes
Precisamos prevenir nas escolas os aluno ,servidores e
professores especialmente pelas informações de que os jovens
também são os grandes transmissores do vírus .
O prefeito Macarrão afirmou ao Jornal olha do Progresso que
nos próximos dias o decreto pode se tornar ainda mais

restritivo caso a situação piore:
Se a epidemia chegar até nossa cidade
nós não vamos ter
leitos suficientes , nem respiradores, então precisamos dessas
medidas.
O prefeito garantiu também que a cidade não tem a previsão de
problemas com o abastecimento em mercados e farmácias,
portanto não há a necessidade da população estocar alimentos
ou remédios.
Veja Decreto;

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
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6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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