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I. Contexto e justificação
- 27º Congresso da UPU: Abidjan, de 9 a 27 de agosto de 2021.
- São esperadas cerca de 800 pessoas.
- Este Congresso vai realizar-se num contexto sanitário mundial marcado
pelo aparecimento de doenças emergentes e reemergentes e pelo reavivar
da luta contra as ameaças sanitárias.
Por conseguinte, convém adotar medidas adequadas para garantir que os visitantes
se encontrem bem de saúde à sua chegada, durante a sua estadia e à sua partida,
reforçando a aplicação das disposições do Regulamento Sanitário Internacional
(RSI).

II.

Objetivos
1. Objetivo geral
- Monitorizar o estado de saúde dos participantes e prestar-lhes cuidados de
saúde.

2. Objetivos específicos
- Assegurar a prevenção das doenças transmissíveis através da vacinação
contra a febre amarela, da higiene e da salubridade das instalações que
receberão os participantes, bem como da profilaxia da malária para os
visitantes provenientes de países onde a malária não é endémica.
- Efetuar controlos sanitários no aeroporto e em todos os locais que receberão
visitantes;
- Detetar qualquer doença transmissível que se poderia propagar entre os
participantes;
- Tomar medidas de resposta em caso de eventuais doenças transmissíveis;
- Cuidar dos visitantes em caso de doença e de emergência médica.
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III.

Implementação das atividades
1. Coordenação
- Assegurada pelo Diretor do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA URGENTE.
- Reuniões de coordenação antes, durante e após o congresso.
- Duração da cobertura médica: 22 dias (inicia dois dias antes do Congresso
e termina um dia depois do fim dos trabalhos)
Foi criada uma comissão de saúde para levar a cabo estas tarefas.
- Composição da comissão:

Nome

Título, Estrutura, Nível de
responsabilidade

Tel.

Endereço eletrónico

+225 07 07 07
53 53

Sissokojas1999@yahoo.fr

Presidente da comissão
Dr. SISSOKO Jacques

Diretor

do

SERVIÇO

ASSISTÊNCIA

DE

MÉDICA

URGENTE

Major Coronel
SAKO Issa

BLEHIRI
Franck
Simon

Representante do Ministério da
Saúde e da Higiene Pública
Vice-Presidente
+225 01 41 82
Comandante, Corpo de
30 30
Bombeiros Militar

Issa.sakho@gspm.ci

Vice-Presidente, Coordenador
Nacional para a utilização das
TIC na área da saúde

+225 07 09 62
02 52

f.blehiri@sante.gouv.ci
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Membro
Diretor do Instituto Nacional de
Saúde Pública (INHP)
Prof. BENIE Bi Vroh
Responsável pelas atividades de

+225 07 07 71
49 97

Beniebi2018@hotmail.com

prevenção, de controlo e de
resposta (vacinação, higiene e
desinfeção)
Membro
Dr. ANVO
Anvocan
Roger

Responsável pelas atividades
do

SERVIÇO

ASSISTÊNCIA

DE +225 05 05 96
14 56
MÉDICA

anvocan@gmail.com

URGENTE e do
Corpo de Bombeiros Militar
Membro
Co-responsável

pelas

atividades do SERVIÇO DE
Dr. KOUAKOU
KOFFI MATHIAS

ASSISTÊNCIA

MÉDICA

+225 07 09 33
URGENTE e do Corpo de 97 70
Bombeiros Militar
Responsável

pelo

Kkmathias70@gmail.com

pessoal

médico
Membro
Médico supervisor
Dr. DIGBO
Delaguerre

Responsável pelas atividades
do GRUPO DO CORPO DE

+225 01 02 51
79 89

okhdidier@gmail.com

BOMBEIROS MILITAR

Dr. KOUASSI EPSE

Membro

KOUASSI VIVIANE

Responsável pela farmácia

emissah2000@gmail.com
+225 07 07 11
99 41
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2. Atividades da comissão de saúde
2.1 Atividades de prevenção (INHP)
Prevenção COVID-19
 Desinfeção dos veículos utilizados para transportar os participantes do
Congresso
 No Aeroporto de Abidjan
 Desinfeção sistemática das bagagens
 Medição da temperatura com termómetro pistola de infravermelhos
 Todos os viajantes que chegam a Abidjan têm de apresentar um teste
PCR negativo
- Caso não possam apresentar comprovativo de realização do teste, terão
de realizar um teste PCR no local
- Em seguida, terão de se deslocar para o seu hotel e não poderão
participar em qualquer atividade enquanto o resultado do teste não estiver
disponível
- O resultado do teste PCR será comunicado duas horas após a recolha
- Caso o teste seja negativo, poderão retomar as suas atividades
- Caso o teste seja positivo, serão isolados e tratados
- O uso de máscara é obrigatório
- Haverá dispositivos para a lavagem das mãos com sabonete, bem como
álcool gel e máscaras
 No hotel
- Medição da temperatura com termómetro pistola de infravermelhos
- O uso de máscara é obrigatório
- Haverá dispositivos para a lavagem das mãos com sabonete, bem como
álcool gel
- Haverá máscaras disponíveis para os participantes
 Nas salas de reunião
- Medição da temperatura com termómetro pistola de infravermelhos
- O uso de máscara é obrigatório
- Haverá dispositivos para a lavagem das mãos com sabonete, bem como
álcool gel
- Haverá máscaras disponíveis para os participantes
- Distanciamento social obrigatório (1 ou 2 metros)
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 Antes da partida dos delegados
- Cada viajante terá de realizar um teste PCR. As recolhas serão efetuadas
no local do Congresso.
N.B. – Os testes são gratuitos.
- As hospitalizações devido à COVID-19 são gratuitas nos hospitais
públicos
Prevenção da febre amarela
- Todos os viajantes que chegam a Abidjan têm de apresentar um
comprovativo de vacinação contra a febre amarela.
- A entrada na Côte d’Ivoire será recusada aos viajantes que não poderão
apresentar um certificado de vacinação contra a febre amarela.
- Haverá equipas de vacinação, instaladas em diferentes pontos de controlo
sanitário no aeroporto, que estarão à sua disposição para os vacinar, a
expensas suas, e emitir um certificado de vacinação.
Prevenção da malária
Para a prevenção da malária nos visitantes dos países onde não existe malária, de
acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Luta contra a Malária:
- Recomenda-se a toma de Malarone (comprimido revestido por película
que contém 100 mg de proguanil/250 mg de atovaquone)
1

Iniciar o tratamento na véspera ou no dia da partida para a zona endémica.

2

Continuar o tratamento durante a estadia na zona afetada e 7 dias após a
partida.
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A posologia para os adultos e as crianças com peso superior a 40 kg (com
cerca de 12 anos de idade) é de 1 comprimido por dia, tomado à mesma hora
todos os dias.

Ficha de informação sanitária
Uma ficha de informação sanitária será elaborada e distribuída
Higiene e desinfeção
Trata-se essencialmente das atividades de inspeção e de controlo sanitário dos
locais que receberão os visitantes
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2.2 Atividades de cuidados médicos (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA URGENTE)
Os cuidados médicos serão prestados pelo SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA URGENTE (médicos e enfermeiros).
a. No local do Congresso
 No hall do centro de congressos do Sofitel/Hôtel Ivoire, uma sala será
adaptada para servir de enfermaria. Incluirá:
- 2 marquesas
- 4 suportes de soro
- 4 biombos
- 2 gabinetes médicos
- 2 cadeirões médicos
- 8 cadeiras visitantes
 Uma ambulância de reanimação equipada estará estacionada em frente do
centro de congressos
 Uma ambulância de reanimação equipada estará estacionada no parque de
estacionamento da torre
 Uma ambulância do GRUPO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
estará estacionada do lado da pista de patinagem
 Um veículo de proteção contra incêndios do GRUPO DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR estará estacionado do lado da torre
b. Em cada local de alojamento
Um quarto/enfermaria deve ser colocado à disposição do SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA URGENTE para prestar assistência médica 24
horas por dia
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c. Instituições de saúde públicas e privadas
Serão identificadas e informadas pelo Comité de Organização. As
instituições em questão são:
 Para o setor público: Institut de Cardiologie d’Abidjan, Centre HospitaloUniversitaire de Treichville, Centre Hospitalo-Universitaire de Cocody
 Para o setor privado: Clinique Farah, PISAM, Groupe Médical du Plateau,
Polyclinique Hôtel DIEU, clinique de l’Indénié

2.3 Atividades gerais de socorro (GRUPO DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR)
- Prevenção dos riscos associados às estruturas de acolhimento
- Colocação em macas, recolha e evacuação do público em geral
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