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Senhor Presidente, Apresento a V. Exa. nos termos do art. 198 do Regimento 
Interno, a presente lndicacão, ao Exm. Senhor Belivaldo Chagas, Governador do 
Estado de Sergipe, para que a mesmo adote medidas emergenciais a serem 
tomadas, através de Decreto de prevencão a transmissão e disseminacão do 
COVID-19 nas farmácias do Estado de Sergipe. 

A presente solicitação e fruto de urna reivindicacäo do Conseiho Regional de 
Farmácia de Sergipe (CRF/SE), apresentada pelo farmacêutico representante 
da sua Comissão Assessora Parlamentar e de Assuntos Regulatorios, a 
Senhor Carlos Eduardo Araüjo de Oliveira, para que o mesmo adote medidas 
emergenciais a serern tornadas, através de Decreto de prevencào a transmissäo e 
disseminacão do COVID-1 9 nas farmácias do Estado de Sergipe. 

Farrnácia é a unidade de prestacão de servicos destinada a prestar 
assisténcia farmacêutica, assistëncia a saüde e orientacão sanitária individual e 
coletiva, na qual se processe a manipulacao elou dispensacäo de medicamentos 
magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos 
farmacêuti cos, produtos farmacèuti cos e correlatos. 

As farmácias deverão afastar as funcionárias gestantes dos postos de 
trabaiho corn atendirnento ao pUblico, sern prejuizo da manutençäo do pagarnento 
integral de salários e dernais vantagens legais e convencionais. 

Os estabelecirnentos deverâo fornecer aos seus funcionários todo 
equipamentos de protecão individual (EPI) necessário para a realização do 
atendimento a populacão, bern como todo o material necessário para realização da 
lavagem correta das máos, assim como outras medidas de higienizaçao e controle 
ambiental. 

Consideram-se equipamentos de proteção individual (EPI) necessários: 
toucas ou gorros, mascaras descartáveis, óculos de protecáo, aventais descartáveis 
e luvas, dentre outros. 

o estabelecirnento deverá disponibilizar, na sua entrada, frascos contendo 
álcool gel a 70% para utilizaçao pelos usuários dos seus servicos. 

Ficam estabelecidas as medidas pare evitar aglomeracoes no âmbito da 
Farmácia. 

- 0 estabelecimento deverá demarcar o chäo corn fitas de alta adesão, 
estabelecendo espacamento mInimo de 01 (urn) metro para as fileiras formadas por 
usuários corn mascaras e de 02 (dois) metros para as fileiras formadas por usuários 
sem mascaras. 

II - 0 estabelecimento deverá cnar barreiras fIsicas (fitas, cavaletes, "parede" 
de vidro ou acrIlico) para garantir o distanciamento mmnimo de 01 (urn) metro entre o 
balcäo de atendimento e/ou caixa e os usuários. 

Fica determinada a interdição do estabelecimento que estiver funcionando 
sern a assistência técnica de farmacOutico habilitado durante o seu horário de 
funcionamento e/ou aqueles que se omitirem de adotar as medidas previstas neste 
Decreto. 
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JUSTIFICATIVA 

A presente proposiçâo tern coma finalidade irnplementar medidas que 
viabilizem a protecäo individual dos trabaihadores de estabelecimentos, püblicos e 
privados, de farmácia em Sergipe, no momenta que o Estado e o mundo enfrentam 
a pandemia do COVID-19 (nova Coronavirus). 

Tat ação se torna necessária, já que a Estado de Sergipe se encontra no 
estágio de transmissáo comunitária, quando não é identificada a origem da 
contaminaçäo, e que estabelecimentos de satjde, a exemplo das farmácias, páblicas 
ou privadas, precisam funcionar em caráter contInuo. 

Dessa forma, faz-se necessário que o Poder Executivo promova meios de 
reduço do contato social e consequente diminuiço das chances de transmissäo do 
virus nestes ambientes, diminuindo, dessa maneira, Os riscos a saUde dos 
trabaihadores, seus entes e da populacáo em geral. 

Diante do exposto, aclamo a atencäo do Exmo. Governador, para a análise da 
presente proposicão, para, ao firn, aprová-la, tendo em vista que se trata de urn 
tema de interesse geral, retacionado a assistência a saUde da populacäo. 

0 TEXTO DA INDICAcAO DEVERA CONTER 0 SEGUINTE TEOR: 

A Assemblela Legislativa do Estado de Sergipe, atendendo a propositura do 
Dep. GEORGEO PASSOS, aprovou a Indicaçao N° ) /2020, a ser 
encaminhada ao Exmo. Senhor Belivaldo Chagas, Governador do Estado de 
Sergipe, para que o mesmo adote medidas emergenciais a serem tomadas, 
através de Decreto de prevenção a transmissão e disseminacao do COVID-19 
nas farmácias do Estado de Sergipe. 

Sala das Sessöes, 06 de Abril de 2020. 

GO S 
Deputado Estaduái 
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