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O intuito deste boletim informativo é repassar
informações de forma confiável sobre as ações que
envolvem o HU-UFSC neste período de combate ao
coronavírus.

Agradecimento
O Colegiado Executivo do HU/UFSC/Ebserh solidariza-se com todos os
colaboradores. Estaremos juntos para atravessarmos este difícil momento que
ora vivenciamos, com a certeza de que é com o envolvimento de todos que
formaremos um time forte e muito capaz. Unidos podemos mais!
.

Gabinete de crise
Desde o dia 12 de março o colegiado executivo formou um gabinete de crise,
com reuniões diárias, de modo a agilizar ao máximo as decisões necessárias
para a preparação do Hospital para o enfrentamento ao COVID-19. Cabe
ressaltar que a coordenação da rede pública para o enfrentamento da pandemia
de coronavírus é do Governo do Estado de Santa Catarina através da Secretaria
de Estado da Saúde. O Hospital Universitário é um componente hospitalar da
Rede, portanto, todas as iniciativas do hospital estão alinhadas com a Secretaria
de Estado da Saúde de Santa Catarina e, também, com a Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(Ebserh);

Não tome como verdade tudo o que você lê nas redes sociais. Os únicos canais oficiais
de comunicação do HU-UFSC são o nosso site (http://hu-ufsc.ebserh.gov.br/) e o nosso
Instagram (https://www.instagram.com/hu_ufsc/).

Doações
O HU-UFSC participou como ponto de entrega das doações de acetato (folhas
para retroprojetor) que foram entregues a um grupo de trabalho formado em
parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o Instituto
Federal de Santa Catarina (IFSC) e integrantes da comunidade. Esse grupo vem
produzindo máscaras do tipo Face Shield para distribuição nos hospitais da
região.
O HU-UFSC vem a público para agradecer a grande quantidade de material
recebido e comunicar que outros tipos de doações estão sendo recebidas pela
Defesa Civil do Estado. Mais informações em: https://bit.ly/3ajoltx.
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