
PLANO DE AÇÃO COMUNIDADEPRIMEIRO COVID-19
Este Plano de Ação pode ser usado como:

● Um esboço para desenvolver seu Plano COVID-19 ComunidadePrimeiro:

o Adicionar/remover etapas de acordo com as necessidades de sua comunidade
o Acrescentar os recursos do site do Roadmap

● Uma lista de verificação para acompanhar seu progresso no Roteiro ComunidadePrimeiro
COVID-19

PREPARAÇÃO

Criar um Comitê ComunidadePrimeiro

❏ Estabelecer as prioridades do comitê e concordar sobre as funções de seus membros

❏ Assignar os Indivíduos (ou subcomitês) responsáveis pelas seguintes áreas:

❏ Comunicações

❏ Coordenação com autoridades sanitárias e atores humanitários

❏Grupos de alto risco e vulneráveis

❏ Kits de Higiene e EPI

❏ Saúde mental

❏ Conscientização sobre imunização

❏ Criar um grupo virtual para o comitê

❏ Revisar o Comunidadeprimeir COVID-19 Roteiros adaptados pelas comunidades

ORGANIZAR

1. Existem casos de COVID-19?

❏ Em seu país? → Foco em ORGANIZAR

❏ Perto de sua comunidade? → Foco no PREPARAR

❏ Em sua comunidade? → Foco na RESPONDER

2. Identificar recursos, conhecimentos e habilidades dentro da comunidade

❏ Pessoal médico e psicológico

❏Medicina tradicional (medicina fitoterápica)
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❏ Artesanato: por exemplo, têxtil (para tampas de boca), fabricação de sabão

❏ Espaços comunitários

❏ Plataformas de comunicação: rádio comunitária, grupos de redes sociais, paging de rádio

❏ Redes comunitárias

❏ Alimentos e água, materiais sanitários

3. Coordenar com as autoridades de saúde e outros atores relevantes

❏ Identificar lacunas

❏ Entenda a capacidade das instalações de saúde locais

❏ Identificar os atores humanitários e o apoio que eles podem fornecer

❏ Estabelecer termos de compromisso com os atores humanitários

❏ Compreender a resposta das autoridades sanitárias nacionais e locais à COVID-19 e os

planos de distribuição de vacinas (se houver)

4. Proteja sua comunidade

❏ Limitando o movimento de entrada e saída da comunidade

❏ Tela de recém-chegados para sintomas e contato recente com alguém diagnosticado

com COVID-19

❏ Indicar qualquer pessoa com sintomas compatíveis com a COVID-19 e/ou um

histórico de contato positivo para avaliação, de preferência por um profissional
de saúde

❏Designar indivíduos capazes de sair na comunidade para obter itens essenciais

5. Identificar los grupos de alto risco e vulneráveis

Grupos de alto risco

❏ Idosos e pessoas mais velhas

❏ Pessoas imunocomprometidas

❏ Pessoas com comorbidades,

especialmente:

❏Diabetes

❏Doenças cardiovasculares

❏Doenças pulmonar crônica

❏Doença renal crônica

❏Hipertensão

❏Obesidade

❏ Tuberculose

Grupos vulneráveis

❏ Jovens

❏ LGBTQ+

❏Migrantes

❏Mulheres e meninas

❏ Pessoas com deficiência

❏ Pessoas encarceradas

❏ Pessoas sem-teto

❏ Pessoas vivendo com HIV/SIDA

❏ Pessoas Indígenas

❏ Sobrevivientes da violência sexual e de gênero

❏ Pessoas que usam drogas
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6. Comunicar informações sobre a COVID-19

❏ Aumentar a consciência sobre sintomas, prevenção e bem estar mental

❏ Combater mitos, estigmas e boatos

❏Usar infográficos, rádio e grupos de redes sociais

❏ Priorizar as comunicações para grupos de alto risco

❏ Trabalhar com influenciadores locais

❏ Traduzir para os idiomas locais

7. Compartilhe informações-chave sobre a vacina COVID-19:

❏ Realizar uma pesquisa sobre a confiança na comunidade em relação às vacinas

❏ Criar espaços seguros para atender às preocupações das pessoas, explicando:

❏ Por que a vacina é importante e como ela funciona

❏ Benefícios e riscos da vacinação para o indivíduo e para a comunidade

8. Fornecer alimentos e itens essenciais

❏ Apoio às lojas locais de alimentos e itens essenciais para se manterem abertas

❏Montar e entregar cestas de alimentos para pessoas vulneráveis

❏ Fornecer kits de higiene contendo máscaras faciais, sabão e desinfetante

❏ Fazer uma lista de serviços essenciais na comunidade

9. Fornecer água e saneamento

❏ Incentivar a limpeza frequente das mãos

❏ Aumentar o acesso às estações de limpeza de mãos e sabão

❏Onde a água é limitada, desenvolver alternativas locais

❏Mantener sistemas de gerenciamento de resíduos

PREPARAR

1. Revisar as medidas de saúde

❏Manter-se actualizado com as respostas das autoridades sanitárias nacionais e locais à

COVID-19

❏ Assegurar que as lacunas sejam preenchidas

❏ Identificar quaisquer novas lacunas

2. Aquisição de Equipamentos de Segurança de Proteção Individual (EPI)

❏ Fornecer EPI para os trabalhadores comunitários
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3. Treinar trabalhadores comunitários para a resposta à COVID-19

❏ Fornecer treinamento em:

❏ Promoção da saúde

❏ Detecção de casos

❏ Prevenção e Controle (PCI)

❏ Rastreamento de contatos

❏ Apoio psicossocial

❏ Sempre que possível, treinar os trabalhadores da comunidade para conduzir os cuidados

virtualmente

4. Apoio a grupos de alto risco e vulneráveis

❏Garantia de acesso ao tratamento para pessoas com comorbidades

❏ Fornecer alimentos e itens essenciais

❏ Apoiar a saúde mental e o bem-estar

5. Modificando a vida comunitária para respeitar os protocolos de saúde

❏ Adaptar espaços públicos e locais de trabalho

❏ Acomodar casamentos, funerais, enterros, serviços religiosos e outros eventos

comunitários

❏ Realizar reuniões ao ar livre, respeitando o distanciamento físico e o uso de máscaras

❏ Apoiar os protestos de maneira segura

6. Equipar os membros da comunidade

❏ Incentivar o uso de máscaras, a lavagem freqüente das mãos e o distanciamento físico.

❏ Encorajando as pessoas a aumentar a ventilação abrindo janelas

❏ Fornecimento de kits de higiene para cada residência com suprimentos essenciais

❏ Fornecendo dicas para prevenir infecções e se recuperar em casa

❏ Assegurar que as pessoas saibam quando se apresentar às instalações de saúde

❏ Apoio aos pais e cuidadores de crianças pequenas

7. Preparar isolamento/quarantena

❏ Preparar casas para o isolamento de pessoas da COVID+

❏ Identificar e adapte os espaços comunitários fechados para isolar as pessoas da COVID+

(por exemplo, escolas, hotéis, igrejas)
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8. Mobilizar os bens da comunidade

❏Utilizar recursos, conhecimentos e habilidades da comunidade para atividades de

prevenção da COVID: por exemplo, herbalismo, fabricação de máscaras e sabonetes,
teatro ao ar livre, e música

❏Mobilizar as redes sociais comunitárias para fomentar a conexão e a solidariedade

9. Preparar a comunidade para o lançamento da vacina COVID-19

❏ Continuar a realizar briefings sobre as vacinas COVID-19, conforme necessário

❏ Combater ativamente mitos, estigma e rumores relacionados às vacinas COVID-19

❏Garantir que os trabalhadores da área de saúde e grupos de alto risco tenham acesso

prioritário às vacinas

❏ Compartilhar informações sobre onde e quando as vacinas serão realizadas e como os

membros da comunidade podem se inscrever nelas

❏ Incluir informações sobre a segunda dose (para as vacinas que o requerem)

RESPONDER

1. Coordenar com as autoridades sanitárias e outros atores relevantes

❏Manter os serviços essenciais de saúde

❏ Continuar a estabelecer contato com as autoridades sanitárias locais e associações

humanitárias para garantir que as lacunas sejam preenchidas

❏Manter-se atualizado com as respostas das autoridades sanitárias nacionais e locais à

COVID-19

2. Detectar casos de COVID-19

❏ Criar uma rede de alerta virtual

❏ Treinar trabalhadores da saúde para avaliar sintomas e sinais para a COVID-19

❏ Encaminhar indivíduos que façam uma triagem positiva para a unidade de saúde para

avaliação clínica e testes

❏ Priorizar o teste PCR/antigênio para trabalhadores essenciais e populações vulneráveis

3. Isolar casos supeitos* de COVID-19

❏Os casos suspeitos devem ser isolados dentro da casa ou em uma instalação de

isolamento designada

❏Os casos suspeitos devem ser fisicamente distanciados e usar máscaras

❏Qualquer pessoa em contato direto com um caso suspeito deve usar uma máscara

❏ Fornecer apoio aos que estão isolados
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4. Rastrear contatos

❏ Aconselhar qualquer caso (suspeito* ou confirmado) para quarentena, conforme

aconselhado pelas autoridades locais de saúde pública

5. Mantener medidas de prevenção

❏ Continuar a incentivar o uso de máscaras, a lavagem frequente das mãos e o

distanciamento físico

6. Apoiar a saúde mental e o bem-estar

❏ Continuar a fornecer recursos para apoiar a saúde mental e o bem-estar

❏Garantir o acesso ao telefone e acesso on-line a espaços de apoio a crises

7. Acesso ao suporte de saúde online

❏ Facilitar o acesso a:

❏ Cuidados psicossociais

❏ Acompanhamento clínico (casos COVID-19 e não COVID-19)

❏ Aconselhamento sobre água e saneamento

❏ Apoio logístico

SUSTENTAR

1. Coordenar com as autoridades sanitárias e outras partes interessadas relevantes

❏Manter-se informado sobre as respostas locais em matéria de saúde pública

❏ Retomar serviços de saúde clínica e mental não COVID-19 seguindo protocolos de

segurança

2. Ajustar as medidas de proteção da comunidade

❏ Re-avaliar se é provável que a comunidade receba visitantes de outras comunidades

❏ Continuar a triagem de recém-chegados para sintomas e contato recente com alguém

COVID+

❏ Indique qualquer pessoa com sintomas compatíveis com a COVID-19 e/ou um
histórico de contato positivo para avaliação, de preferência por um profissional
de saúde

3. Mantener a proteção pessoal

❏ Evitar locais públicos mal ventilados

❏ Incentivar o uso de máscaras faciais, lavagem freqüente das das mãos e distanciamento

físico

❏ Avaliar as atividades de acordo com o nível de risco
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❏Manter o bem-estar mental e físico

4. Comunicar informações sobre a COVID-19

❏Usando infográficos

❏ Combater mitos estigmas e boatos

❏ Priorizar as comunicações para grupos de alto risco

❏ Compartilhar informações-chave sobre as vacinas COVID-19

❏Usar o rádio e grupos de redes sociais

❏ Traduzir para os idiomas locais

5. Continuando a apoiar os grupos de alto risco e vulneráveis

❏ Priorizar os testes

❏ Apoiar a saúde mental e o bem-estar

❏Garantir assistência médica e tratamento para pessoas com co-morbidades

6. Mudando a vida da comunidade

❏ Adaptação dos locais de trabalho para proteger os funcionários

❏ Adaptação de espaços públicos e reuniões comunitárias

7. Apoiar a saúde mental e o bem-estar

❏ Continuar a fornecer recursos em saúde mental

❏ Fornecer apoio psicossocial a grupos vulneráveis, aqueles que perderam entes queridos,

assim como indivíduos positivos e recuperados da COVID-19

* Preferimos usar terminologia mais positiva, como "pessoa com suspeita de COVID-19", para evitar

estigmatização. No entanto, optamos por usar "suspeitas" para ser coerentes com a terminologia

usada pela Organização Mundial da Saúde.
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