Recomendação para o Dia de Finados

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP), atenta à importância de seguir com as
medidas de segurança sanitária para mitigar os efeitos do novo coronavírus e
preservar a saúde e a vida da população, em decorrência do estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
recomenda aos governantes locais que deliberaram pela funcionamento dos
cemitérios no próximo dia 2 de novembro a adoção de protocolos específicos para
prevenir a propagação da pandemia durante as homenagens previstas para o Dia de
Finados.
Além das orientações de biossegurança já amplamente indicadas pelas autoridades
sanitárias competentes e estabelecidas pelas legislações estaduais e municipais,
como o uso obrigatório de máscaras em locais públicos e o distanciamento social, a
FNP sugere a observância de ações que incluam, entre outros parâmetros, a
flexibilização no horário de funcionamento dos cemitérios para evitar possíveis
aglomerações em um mesmo período; a implementação de mecanismos de controle
de acesso e saída de público; a aferição de temperatura; a intensificação da limpeza
e desinfecção dos locais de uso comum, como banheiros, por produtos indicados
pela Anvisa para o combate ao coronavírus; a instalação de dispensadores com
álcool em gel 70%; a divulgação de informações sobre a prevenção à Covid-19; e o
apoio das Vigilâncias Sanitárias e da Secretarias de Limpeza Urbana locais para
reforçar o monitoramento e o cumprimento das medidas recomendadas. A FNP
reitera que tais protocolos devem ser aplicados tanto aos funcionários dos cemitérios
quanto aos visitantes.
A entidade enfatiza que a implementação de normas que corroborem com a
promoção de um ambiente mais seguro à população é fundamental para conter o
aumento no número de novos casos e internações provocados pela Covid-19,
situação já observada em vários municípios brasileiros nos últimos dias.
Nesse sentido, a FNP incentiva ainda que pessoas do grupo de risco, como idosos,
grávidas, crianças e pessoas com imunossupressão ou doença crônica, façam as
homenagens aos seus entes em casa.

Brasília (DF), 29 de outubro de 2020.
Frente Nacional de Prefeitos

