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PORTARIA COREN/SC Nº 039 DE 13 DE MARÇO DE 2020 

 

“Cria a Comissão Temporária de 

Enfrentamento de Crise – COVID-19, no 

âmbito do Conselho Regional de Enfermagem 

de Santa Catarina com o objetivo de coordenar 

e elencar estratégias de atuação emergencial 

considerando as recomendações sanitárias e 

legais relacionadas à Pandemia do COVID 19, 

e dá outras providências”. 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, juntamente com a 

Secretaria da Autarquia no uso das competências lhe conferem a Lei nº 5.905/73, combinado 

com o Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Coren/SC 011/2014 e 

homologado pela Decisão Cofen nº 117/2015; 

 

Considerando que a Organização Mundial da Saúde, oficialmente, declarou Pandemia de 

COVID 19 causado pelo novo coronavírus  (Sars-Cov-2); 

 

Considerando a Portaria Cofen nº 251/2020 que cria e constitui Comitê  Gestor da Crise  - 

CGC, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem com o objetivo de 

gerenciar questões inerentes às Crises relacionadas à Pandemia de COVID 19, visando baixar 

recomendações e estratégias de atuação emergenciais, considerando as previsões do 

Ministério da Saúde e das Autoridades Sanitárias; 

 

Considerando as deliberações da Diretoria do Coren/SC  adotadas a partir de reunião com as 

chefias e assessorias da Autarquia, ocorrida  no dia 13 de março de 2020; 

 

Determinam:  

 

Art. 1° – Criar e Constituir a Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise - COVID 19, 

com objetivo de coordenar e elencar estratégias de atuação emergencial considerando as 

recomendações sanitárias relacionada à Pandemia do COVID 19. 

Art. 2° – A Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise - COVID 19 será constituída 

pelos seguintes profissionais, sob coordenação da primeira: 

I. Conselheira Daniella Farinella Jora – Secretária do Coren/SC; 

II. Enf. Karla Barzan – Assessora Departamento de Fiscalização; 

III. Katia Passos – Assessora de  Gestão de  Gestão de  Pessoas;  
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IV.  Sara Isabel Caprario de Oliveira  – Assessora de  Comunicação; e  

V. Alessandra  Otto – Administradora. 

Parágrafo Único. A critério da  Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise COVID 

19, e  mediante  aprovação da Presidência do Coren/SC, outros profissionais poderão 

participar das reuniões da comissão como convidado.   

Art. 3° – Compete a Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise - COVID 19  adotar, 

entre outras, as seguintes providencias e medidas: 

a) Elaborar material educativo para orientar o público interno e externo do Coren/SC; 

b) Elaborar alertas impressos para serem afixados em locais visíveis nas dependências do 

Coren/SC, e para fornecer aos usuários da sede e subseções sobre higiene das mãos, 

higiene e etiqueta Respiratória e da tosse;   

c) Promover campanha nas Redes Sociais sobre os cuidados no enfrentamento ao COVID 

19;   

d) Convidar profissionais de Enfermagem para cooperar com as atividades da Comissão 

Temporária de Enfrentamento da Crise - COVID 19 visando à orientação dos 

empregados do Coren/SC;   

e) Acompanhar a evolução dos casos em Santa Catarina para orientar os profissionais de 

Enfermagem  por meio dos canais do Coren/SC.  

Art. 4° – Providências no âmbito do Coren/SC relacionados a eventos externos: 

a) Suspender todos os eventos  programados na segunda quinzena de março e mês de 

abril/2020: 2ª Conferencia Regional de Enfermagem, Etapas Regionais (Blumenau, 

Joinville, Florianópolis, São Miguel do Oeste e Chapecó); Capacitações do Programa 

de Adesão aos Protocolos de Enfermagem; Oficina de Processos Éticos; Atividades 

Alusivas ao Dia Mundial de Saúde; palestras e visitas técnicas para turmas de 

estudantes na sede e subseções do Coren/SC. 

b) Manter a Reunião agendada para o dia 31 de março de 2020, por vídeo conferencia 

com os Coordenadores de Cursos de Graduação e nível médio de Enfermagem. 

Art. 5°  Providências a respeito das atividades internas e de atendimento ao público: 

a) Manter  os atendimentos na sede e subseções reforçando os cuidados de prevenção 

adotados pelo Coren/SC;     

b) Manter inalterado o calendário de reuniões de grupos técnicos, comissões, grupos de 

trabalho, reuniões de diretoria e plenário reforçando os cuidados de prevenção adotados 

pelo Coren/SC;     
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Art. 6° - Redirecionar temporariamente as atividades de fiscalização de rotinas planejadas, 

priorizando ações estratégicas para averiguar as condições do processo de trabalho da 

Enfermagem no combate, controle e propagação do COVID 19 (existência de plano de 

contingência, treinamento/capacitação das equipes, provisão de EPI, dimensionamento de 

pessoal, orientações aos profissionais de Enfermagem, dentre outras).   

Art. 7° - Adquirir maior quantidade de álcool gel 70%, álcool líquido 70%, sabão líquido, 

papel toalha para higienização e desinfecção de superfícies, e aquisição de máscaras 

descartáveis para serem utilizadas como equipamento de proteção individual pelos 

empregados que adentrarem aos serviços de saúde ou no atendimento do Coren/SC se 

necessário. 

Art. 8° - Afastamento por sete dias dos empregados e assessores que comprovadamente 

retornarem de viagem internacional.   

Art. 9°  - Novas recomendações e os casos omissos serão deliberados pela  Comissão 

Temporária de Enfrentamento da Crise COVID 19 em acordo com a diretoria do Coren/SC. 

Art. 10° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Florianópolis, 13 de fmarço de 2020. 

 

                                                                                         
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  

 

 

 


