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Observação: O DEPEN não contabiliza
casos envolvendo servidores.

CDP Praia Grande
(CONFIRMADO)
Servidor administrativo do Centro de
Detenção Provisória (CDP) de Praia
Grande foi o primeiro caso no sistema
prisional a testar positivo para a Covid-19. SAP confirmou a informação.
Penitenciária de Dracena
(MORTE )
Policial penal morreu na manhã de
sexta-feira (03), vítima da Covid-19.
Servidor da Penitenciária de Dracena,
ele tinha 64 anos. Estava de férias e foi
internado antes de retornar ao serviço.
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P2 de Presidente Venceslau
(SUSPEITO)
Preso suspeito de Covid-19 está em
isolamento na enfermaria da unidade.
Ele está sendo atendido todos os dias
e está estável, apresentando sintomas
leves.

P2 de Hortolândia

P2 Venceslau - ”Tudo que foi feito até hoje foi
dentro do protocolo do Ministério da Saúde, que respalda o
atendimento ao preso e ao funcionário. Na unidade, o paciente suspeito de covid-19 (preso) está em isolamento na
enfermaria. Está sendo atendido todos os dias e está estável.
Apresenta sintomas leves e foi levado para Santa Casa, que
o devolveu à unidade por não se tratar de sintomas mais graves que justifiquem internação.
Os EPIs são de uso dos funcionários da área da saúde. Para o ASP não está preconizado o uso de máscara. A
unidade forneceu máscara de pano para o ASP, por uma prevenção maior. A luva sempre esteve por lá, para as revistas.
A unidade tem enfermeiro todos os dias. Mas o nível
de atendimento é ambulatorial, ou seja, tem que trabalhar de
segunda a sexta. Hoje em dia não é a realidade, devido ao

grande déficit. Hoje são dois enfermeiros na P2, mas um está
afastado para se aposentar. Outra enfermeiro é diarista para
poder estar lá todo dia. Mas a carga horária é de 6h. Alguns
fins de semana fica sem enfermeiro porque não há o atendimento que tem durante a semana, de médico, dentista, enfermagem. O fluxo durante a semana é maior”.

CPP Campinas – “Tudo normal. Tem luva e
máscara. Todos funcionários descem para o pavilhão com máscara. E tem álcool em gel também. Com relação à inclusão, foi
feito um compartimento específico para manter os presos que
chegam em quarentena. Penitenciária feminina de Tupi Paulista
tudo ok também, providenciariam até um um isolamento para as
presas que vierem de fora e as que apresentarem sintomas ficaram isoladas na enfermaria, as presas que trabalham também
irão confeccionar máscaras para os servidores “.

- “Presos da faxina passam pela galeria, pulverizando o chão com solução
de água e água sanitária. Essa mesma solução é
pulverizada duas vezes por dia nas mesas dos zeladores de raio.
Copa dos funcionários. Não são os funcionários
que abastecem os pratos, são os presos da copa,
com luvas e máscara. A comida também está sendo feita com máscara.
Parte negativa: Está sendo disponibilizado álcool
em gel, mas sob racionamento. Agora acabaram
as máscaras de uso pessoal, e não tem mais para
uso do corpo funcional.
Recebendo presos transferidos de cadeias públicas e outras unidades prisionais, esses presos
estão sendo colocados no raio normalmente, nas
células do raio de observação (RO).
Essa é a principal parte negativa, pois muitos presos estão saindo da rua indo para delegacias e assim entrando no sistema. O polícia da portaria não
é orientado a lavar as mãos e higienizar antes de
revistar os servidores, ele revista um, depois já vai
para o outro sem desinfecção das mãos. E também está tendo um atendimento muito grande de
advogados particulares”.

