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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Vivemos um dos maiores desafios da história recente do Brasil, a epidemia do coronavírus covid-19.
Quero agradecer todos que lutam conosco, pela dedicação e empenho no combate a esta terrível
epidemia que assola a nossa cidade, o nosso país, o mundo. O Grupo AUSTA tem feito todos os esforços
para estabelecer os fluxos recomendados para casos suspeitos e garantir o mais correto atendimento a
todos os pacientes. É importante que todos, os que trabalham na linha de frente e os que atuam no
apoio, tenhamos consciência de nossa imensa responsabilidade e do quanto é vital o comprometimento e
empenho de cada um. O futuro é incerto, contudo, nenhum de nós deve se esmorecer. Todas as
sugestões, visando aprimorar nossas ações no combate ao coronavírus, são extremamente valiosas, e
estamos à disposição para ouvi-las. Sigam os protocolos de proteção individual e social. De novo, quero
agradecer a colaboração de cada um de vocês.
Tenho certeza que iremos comemorar a vitória sobre este terrível vírus.
Muito obrigado e que Deus nos proteja.
Dr. Mário Jabur Filho
Diretor Presidente

CENÁRIO DA OCUPAÇÃO HOSPITALAR NO DIA – COVID-19
Casos
Casos
confirmados suspeitos

Setor de internação dos pacientes
Internação leito ADULTO - Covid-19

0

1

Internação leito PEDIÁTRICO - Covid-19

0

0

UTI ADULTO - Covid-19

2

3

UTI PEDIÁTRICA - Covid-19

0

0

Total de pacientes com confirmação ou suspeitos de Coronavírus

6

Casos com resultado negativo para COVID-19

1

Óbitos decorrentes do Coronavírus

0

O gráfico abaixo demonstra os pacientes internados no hospital por dia, nos últimos 15 dias.

* Informações coletadas até 15h do dia vigente.

CENÁRIO DE INFECÇÃO – COVID-19
Mundo

Brasil

837.211

4.715

São Paulo

Rio Preto

1.517
confirmados

16

Fonte: www.worldometers.info/coronavirus
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus e www.riopreto.sp.gov.br/coronavirus/

OPERAÇÃO AUSTA DE COMBATE AO COVID-19
O AUSTA hospital realiza todos os procedimentos necessários para seus pacientes, desde a chegada até
a internação. Nossos funcionários estão treinados para seguirem os protocolos para sua segurança e
dos pacientes.
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