ANIMAL LABOR ESPECIALIDADES LABORATORIAIS LTDA
PRIMEIRA CIRCULAR 18.03.2020
_____________________________________________________________________________
COMUNICADO IMPORTANTE DE FUNCIONAMENTO
COVID-19
PRIMEIRA CIRCULAR VÁLIDO PARA O PERÍODO DE 23/03/2020 A 12/04/2020

O serviço Médico Veterinário é considerado essencial e de utilidade pública!
Informamos que o ANIMAL LABOR, em respeito ao próximo e seguindo as orientações
da OMS e órgãos competentes, seguimos atendendo com horários especiais e até que novas
orientações sejam necessárias.
Para evitarmos a circulação do novo coronavírus, redobramos medidas de higiene e
cuidados especiais. Seguem:
 Disponibilização de álcool gel em todas as dependências do Animal Labor;
 Limpeza sistemática de maçanetas, balcões, banheiros, sala de espera, ambulatórios e
ambientes em geral;
 Informativos de prevenção;
 Aumento da circulação de ar;
 Espaçamento dos exames cardiológicos e de imagem;
 Agendamento para coletas de amostras: sangue, urina, pele, etc..;
 Horários restritos para buscas de exames: às 12 horas e às 16 horas, com liberação dos
laudos até às 16 horas e 18 horas, respectivamente;
 Devido a redução do fluxo de serviço, secundário ao isolamento recomendado, o
processamento das amostras se dará das 13 às 18 horas, evitando assim, desperdícios.

Recomendações gerais:
1. Diante da situação de pandemia de Coronavírus (COVID-19), avalie se o atendimento
ao seu animal é realmente necessário nesse momento, quando as autoridades
sanitárias recomendam que as pessoas permaneçam em seus domicílios;
2. Recomendamos que idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e crianças nãos
e desloquem por hospitais veterinários, clínicas veterinárias e laboratórios
veterinários;
3. Orientamos que seja mantida distância mínima de um metro e meio entre pessoas e
que seja respeitada a etiqueta respiratória (cobrir a boca quando tossir ou espirrar,
lavar as mãos regularmente, evitar tocas os olhos, nariz e boca em ambientes
públicos);
4. Excepcionalmente, solicitamos a presença de um único acompanhante para o paciente
(animal);
5. As entidades de controle epidemiológico não recomendam o uso de máscara por
pessoas sem sinais clínicos;
6. Relembramos que as pessoas que tiverem contato próximo a casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19, no período de 14 dias desde o aparecimento dos sintomas,
deverão ficar em casa, devendo procurar atendimento médico somente se
apresentarem dificuldades respiratórias.
Agradecemos a compreensão.
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