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ALERTA À POPULAÇÃO SOBRE A CONTINUIDADE DO USO DE MÁSCARA 

 

Hoje, 22 de abril de 2021, faz um ano que o Piauí estabeleceu o Decreto nº 18.947/2020, sendo 

um dos primeiros estados do Brasil a tornar o uso de máscara obrigatório como medida adicional de 

saúde pública.  

Todos os Protocolos Sanitários Geral e Específicos dos segmentos econômicos enfatizam a 

referida medida. 

 A OMS / ANVISA e demais autoridades sanitárias estabelecem que o uso da máscara, 

juntamente com a lavagem das mãos, uso de álcool a 70% e a não aglomeração de pessoas, se constitui 

uma das medidas mais eficazes no enfrentamento da COVID-19. No entanto, esta medida depende 

essencialmente da adesão e do comprometimento de cada cidadão com a sua saúde, do seu próximo 

e de toda a coletividade.  

USE MÁSCARA!  

Continue adotando a máscara como seu acessório principal!  

Ressaltamos a importância do uso da máscara tanto nos estabelecimentos públicos e privados, 

quanto em vias públicas. Destacamos ainda que a população não pode abandonar o uso da máscara 

neste momento, mesmo as pessoas que já foram vacinadas, em face da situação epidemiológica atual 

e do potencial risco de disseminação de novas variantes, uma vez que o Piauí já registrou casos com a 

presença de duas variantes do NOVO CORONAVÍRUS.  

Alertamos à população, conforme o Decreto nº 18.947/2020, sobre a obrigatoriedade do uso 

da máscara: antes de sair de casa, ao deslocar-se por via pública; em locais onde há grande circulação 

de pessoas, inclusive ao realizar-se atividades físicas, como as caminhadas em vias públicas. 

Usar Máscara é um compromisso com a vida! USE MÁSCARA! Todos os piauienses em prol da 

continuidade do uso de máscara. 

Teresina – PI, 22 de abril de 2021 

 
Atenciosamente, 

 
 

Gestores e técnicos da SESAPI/SUGMAC/SUPAT/DIVISA 

Membros do Centro de Operações Emergenciais - COE 

Todos os secretários municipais e técnicos da SMS representados pelo COSEMS-PI 


