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A  Marinha  do  Brasil  (MB)  informa  que  elaborou  um  Plano  de  Atividades  para
acompanhamento da evolução da pandemia, no Brasil e na Família Naval, com base em parâmetros
objetivos relacionados às orientações do Ministério da Saúde e às especificidades regionais, com o
propósito de orientar a progressão de suas atividades e manutenção de sua capacidade operacional.
Fruto dessa análise  contínua,  são estabelecidos  níveis  de condições  COVID para cada Unidade da
Federação (UF), que condicionarão condutas específicas para cada atividade.

Complementarmente, todas as Organizações Militares de Ensino (OME) da MB realizaram um
planejamento  minucioso  para  a  condução  de  suas  atividades  de  ensino,  considerando  os  fatores
externos a cada escola (incluindo a condição COVID da UF), as suas capacidades operacionais para
atender  às  medidas  de  prevenção  e  distanciamento  social  para  enfrentamento  à  COVID-19  e  as
características intrínsecas de cada curso realizado em suas instalações.

Tais planos preveem orientações e determinações para o corpo discente e a tripulação de cada
OME, bem como uma série de medidas sanitárias e de saúde, além de procedimentos de desinfecção,
higienização,  triagem,  aferição  de  temperatura,  testagem,  sendo  observadas,  ainda,  medidas  de
distanciamento  social  e  todos  os  protocolos  clínicos  e  terapêuticos  divulgados  pela  Organização
Mundial de Saúde (OMS), pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), a fim de preservar a saúde de todos os seus integrantes.

A MB, assim, reafirma o compromisso e a atenção em prover um ambiente de trabalho seguro ao
seu pessoal, civil e militar, condição fundamental para que possa continuar a cumprir, sem interrupção, a
sua missão constitucional, contribuindo, inclusive, com o próprio combate ao novo Coronavírus em todo
o Brasil.
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