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Rio do Antônio

Atos Administrativos
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO
ESTADO DA BAHIA

COMUNICADO

O Prefeito do Município de Rio do Antônio e a Secretária Municipal de Saúde,
disponibiliza números de telefones para receber, exclusivamente, as notificações de
casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19).
O paciente que estiver com sintomas de febre alta, tosse, dor no corpo ou falta de ar,
NÃO SAIA DE CASA e ligue imediatamente para (77) 98801-2210 (Rio do Antônio e
Umbaúba) ou (77) 98839-7709 (Ibitira), onde estará recebendo as devidas orientações e os

devidos atendimentos e encaminhamentos, quando necessário for.
Orientamos que a população evite ao máximo a presença nas unidades de saúde e
pronto atendimento, devendo priorizar apenas os casos de urgência e emergência.
Os telefones divulgados serão exclusivos para as referidas notificações, não tratando de
meio de comunicação para sugestões e dúvidas da população, o que poderá ser feito por
do meio de endereço eletrônico sauderiodoantonio@hotmail.com .
O Município solicita cautela e colaboração da população para evitar circulação de
informações inverídicas e causadoras de pânico, de modo a não dificultar o trabalho da
equipe envolvida no enfrentamento da pandemia.

Rio do Antônio, 19 de Março de 2020.
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