COMUNICADO
Brasil, 20 de Março de 2020

A partir do momento em que no dia 11 de março, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) declarou estado de pandemia no mundo todo sobre a
disseminação de infecções por novo coronavírus, em 17 de março, o
governo do Brasil declarou estado de calamidade pública para combater a
pandemia.
O Estado de São Paulo e Rio de Janeiro declararam estado de
emergência de saúde, e recomendaram evitar concentrações de um grande
número de pessoas e cancelamentos de eventos públicos.
Em particular, levando em consideração o risco de infecção dos idosos,
as instalações serão fechadas para os mesmos por 60 dias,com a decisão de
trabalhar em casa por 30 dias.
Em resposta às medidas do governo acima mencionadas, o atendimento
com o método de Saúde Okada nas instalações da MOA, será como segue o
comunicado.
Solicitamos que cada um continue cuidando de sua própria condição
física e tome as medidas básicas contra doenças infecciosas, como lavar as
mãos, etc.
Dessa forma o atendimento será segundo as seguintes observações:
1. Atendimento na unidade do Instituto Terapêutico de São Paulo.
(1) Aceitamos atender com o Método de Saúde Okada como de costume,
com exceção de pessoas com os seguintes sintomas:
a) Aqueles que apresentam sintomas de resfriado (tosse, febre,
vômito etc.)
b) Aqueles que sentem cansaço forte (mal-estar) ou falta de ar
(dispnéia)

c) Pessoas com mais de 60 anos e sem entendimento familiar.
※ Não poderemos aceitar pessoas nestas condições acima. Por favor,
receber terapia em casa.
※ Duvidas consulte a nossa equipe.
(2) Condições para os terapeutas voluntários:
a) Ao chegar à clínica, lavar as mãos antes e depois do tratamento e
desinfete com álcool setenta graus.
b) Evite contato próximo, não aperte as mãos ou não abrace ao
cumprimentar.
c) Sempre conduza a investigação com o consentimento da outra
parte (receptor)
d) Ao tossir ou espirrar, manter a boca ou nariz tapados utilizando um
lenço (do tipo descartável).
e) Sempre lave o uniforme de terapeuta e mantenha o limpo.
f) Recomendamos usar uma máscara
※ Se o terapeuta se enquadra no item (1) acima, evite ser voluntário.
Por favor, informar a situação à nossa equipe de funcionários.
2. O atendimento do Centro de Vida Saudável da MOA de São Paulo
(1) O procedimento será o mesmo do Instituto Terapêutico São Paulo.
3. O atendimento do Centro de Vida Saudável da MOA do Rio de Janeiro
(1) Estará fechado de dia 17 a 31 de março de 2020.
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