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NOTA TÉCNICA 

O Crefito15 adota medidas preventivas para a redução dos riscos de 
contaminação com o novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15ª Região – Crefito15.  

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);  

Considerando a Portaria n.º 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);  

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de 
março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus (COVID-19), 
caracteriza pandemia;  

Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
divulgadas em 27 de fevereiro de 2020, para prevenir a propagação do novo 
coronavírus (COVID-19) no ambiente de trabalho;  

Considerando a Deliberação em Reunião de Diretoria nº186/2020 do Crefito15, 
que suspende eventos, reuniões, encontros e atividades coletivas do Crefito15 
e dá outras providências;  

Informa que, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, adotará, 
entre os dias 17 e 31  /03 as seguintes medidas que visam à preservação da 
saúde de usuários e colaboradores: 

- Suspensão, neste período, das reuniões plenárias colegiadas, sendo mantidas 
no cronograma aquelas que compreendem a Diretoria Executiva; 

- O atendimento presencial ficará restrito aos casos de registros de novos 
profissionais; 

- Pedidos de emissão de certidões, suspensão ou cancelamento de registro, 
parcelamento dos boletos, ou quaisquer outros, devem ser solicitados via e-mail. 
Casos nos quais o atendimento presencial seja imprescindível, serão analisados 
pontualmente pela Coordenação Administrativa. 

- Eventos como solenidades para entrega do registro e as viagens realizadas 
pela fiscalização, ficam suspensos neste período.  
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Contamos com a compreensão de todos os Registrados Crefito15, que manterá 
o atendimento via telefone e nos demais canais remotos. 

Cuide-se! Adote as medidas preventivas – especialmente no que diz respeito à 
higienização das mãos (feita a cada três horas com água e sabão ou álcool gel 
70º) – e, caso sinta cansaço, dores no corpo, falta de ar e febre alta, procure o 
hospital mais próximo. 

Por fim, ainda que você se sinta bem, é prudente evitar comparecer a eventos e 
espaços públicos fechados nos quais haja aglomeração de pessoas, como 
teatros, cinemas e shoppings. E, se possível, opte pelo home-office. 

 

Data, 16 de março de 2020. 

 
 

 
 


