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ESTATÍSTICA GRIPÁRIO

DIVISÃO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

CAMPANHA DISTANCIAMENTO SEGURO

ATENDIMENTOS

TOTAL
                       181
FUNCIONÁRIOS
                         44 

FUNCIONÁRIOS

TOTAL
                        44
CONFIRMADOS
                        04
NEGATIVOS
                        19

Desde 11 de maio a Divisão de Nutrição e Dietética do HU recebeu reforço por meio de aditamento no contrato 

com a terceirizada da USP. A empresa Sabor da Terra passou a produzir e fornecer as refeições dos servidores 

do hospital, possibilitando a melhoria na construção das escalas de trabalho da Nutrição.

O HU lançou a Campanha “Distanciamento Seguro”, a fim de promover a consciência sobre a importância de 

manter a distância, mínima de um metro, entre as pessoas. A campanha está alinhada às particularidades e 

necessidades de cada ambiente. Foram realizados cartazes específicos para o refeitório, salas de espera, 

ambulatório, copas (constando o número permitido de pessoas), locais de discussão de caso e salas de reunião, 

onde é recomendada a webconferência no momento.

O HU enquanto hospital NÃO COVID é de suma importância para a garantia de um ambiente propício para o 

tratamento de pacientes em condições críticas, como crianças com o risco iminente de perda de visão devido 

ao glaucoma congênito ou aquelas com queda na capacidade de aprendizado por perda de audição, devido a 

necessidade de implante coclear. 

O passado nos mostra o acerto em garantir um ambiente com menor chance de infecção pela Covid-19, 

especificamente, também para o grupo de gestantes de alto risco, buscando assim evitar um número crescente 

de mortes, como ocorrido na pandemia da H1N1.

HU- HOSPITAL NÃO COVID

DOAÇÕES

ACUMULADORES MOURA S/A (BATERIAS MOURA)

PROJETO ARRASTÃO

FUNDAÇÃO ITAÚ PARA EDUCAÇÃO E CULTURA

FACULDADE ODONTOLOGIA - USP

PROTETOR FACIAL

PROTETOR FACIAL

AVENTAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL BRANCO

LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENO NÃO ESTÉRIL

400UN

1.000UN

24.000UN

300CX

DOADOR MATERIAL QUANTIDADE

 Direção: Superintendência      Editoração e Projeto Visual: Elisa Amaral Ageev 


