Vilhena registrou 57 novos casos e 4
recuperados com Covid–19 nesta terça–feira,
20
21 de Julho de 2021
Dessa forma, Vilhena registrou até as 16h de ontem: 13.709 casos confirmados de vilhenenses,
33.799 vacinados com a 1ª dose e 11.697 vacinados com a 2ª dose ou dose única, 251 óbitos de
vilhenenses, 98 óbitos de moradores de fora. Há atualmente no município 186 casos ativos, 183
casos suspeitos, bem como 13.267 já recuperados, 26 transferidos e 76 atendimentos no
ambulatório.
A taxa de letalidade em Vilhena é de 1,86%, em Rondônia é de 2,47%, no Brasil é de 2,81%, na
América do Sul é de 2,69% e no mundo é de 2,09%. (A taxa de letalidade indica a porcentagem dos
pacientes contaminados que acabam evoluindo para óbito).
Leia o Plano Municipal de Vacinação Contra a Covid-19 “Vilhena Protegida” no link:
http://bit.ly/planopmvcovid. A lista de vacinados está disponível no menu “Serviços” da página inicial
do site da Prefeitura e será atualizada semanalmente.
Há 23 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e
Hospital Regional de Vilhena, sendo 16 de Vilhena e 7 de outras cidades, dois de Chupinguaia, dois
de Santa Luzia, um de Cerejeiras e dois de Colorado. Destes, 17 estão na UTI, sendo 6 intubados
(quatro do sexo masculino com 65, 57, 52 e 37 anos e dois do sexo feminino com 43 e 54 anos) e 11
com ventilação não-invasiva na UTI, oito do sexo masculino com 33, 83, 48, 41, 46, 79, 53 e 64 anos
e três do sexo feminino com 47, 51 e 79 anos. Nas Enfermarias há 6 pacientes: três do sexo
masculino com 37, 46 e 26 anos e três do sexo feminino com 53, 43 e 42 anos. A taxa de ocupação
de leitos para covid-19 é de 52% (sendo 85% na UTI e 25% nas Enfermarias).
O estado registrou 255 mil casos confirmados e 6.310 óbitos. No Brasil o número de casos
confirmados já ultrapassou 19,391 milhões, com 542 mil mortes. No mundo são 191 milhões de
casos confirmados e 4,09 milhões de mortes.
ATENDIMENTO - Pessoas que tenham sintomas ou se considerem suspeitas de ter covid-19 devem
procurar o Ambulatório Covid-19, aos fundos do Hospital Regional e ao lado da Central Covid, na Av.
Rony de Castro Pereira, que funciona todos os dias, inclusive fins de semana e feriados. De segunda
a sexta-feira o atendimento é das 7h às 17h e nos sábados e domingos das 7h às 19h.
DECRETOS EM VIGOR - Decreto estadual (http://www.rondonia.ro.gov.br/decreto-26-038-dogoverno-de-rondonia-autoriza-pratica-atividades-desportivas-profissionais-sem-a-presenca-de-torcida/
) e decreto municipal (www.bit.ly/decretocovid19vilhena).
DENÚNCIAS - Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números:
190 da Polícia Militar (24h) ou 3322-1936 da Vigilância Sanitária (7h às 17h30, de segunda a sextafeira).
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