
O MEPCT/RJ entende ser importante que familiares e visitantes tomem
conhecimento de alguns pontos fundamentais sobre esse retorno de
visitas, liberado a partir de 10/09 pelo Decreto 47.250, tendo em vista
que uma série de notícias falsas e incompletas circularam desde o dia
04/09:
 
O retorno, conforme informações da SEAP/RJ em sua página
oficial, NÃO será automático no dia 10 para todas as unidades, pois ele
depende de respeito às normas sanitárias e deve ser aos poucos, como
previsto no Decreto.

A pandemia de COVID-19 não acabou! Todos cuidados são necessários
para que o retorno não represente um aumento de curva de
contaminação intramuros. 

Os indicativos da SEAP/RJ informados ao MEPCT/RJ sobre restrições e
planejamentos são:

As visitas NÃO serão na mesma frequência que anteriormente,
pois tal pode implicar maior exposição. A normalidade só chegará
com a vacina.

 Cada preso somente poderá receber um visitante.

Visitantes de grupo de risco e presos em grupo de risco NÃO
serão inclusos para receber visitação ou poderão visitar neste
primeiro momento, já que esses possuem mais risco de
agravamento da doença caso contaminados. Isso inclui pessoas
com comorbidades como pessoas com cardiopatia, diabetes,
hipertensão, doença respiratória crônica, câncer, doença
cerebrovascular, obesidade, tabagismo, doença renal crônica,
imunodeprimidos, dentre outros (veja aqui). Também NÃO serão
contemplados neste primeiro momento outros grupos de risco
como: grávidas e idosos (acima de 60 anos). Crianças também
NÃO poderão visitar neste momento.

As unidades NÃO retomarão simultaneamente na mesma data,
essa será gradual e a SEAP/RJ informará seu planejamento para
cada unidade em relação a datas. 
 
Haverá a obrigação de respeito de distanciamento de 1,5 metros
entre visitantes e presos.
       
Todos os visitantes deverão usar máscara.
 
Pessoas sintomáticas ou com COVID-19 NÃO poderão visitar e
presos nesta situação também não receberão visitas.

As regras detalhadas serão disponibilizadas em resolução emitida
pela SEAP/RJ nos próximos dias.

Informe urgente sobre
retorno da visitação na

SEAP/RJ

O MEPCT/RJ acompanhará todas as novas informações publicadas
durante este retorno.
Para acompanhar notícias sigam nossa página de facebook e nosso site

Para denúncias enviem um e-mail para mecanismorj@gmail.com ou pela Plataforma
Desencacera RJ! aqui

https://www.paho.org/pt/covid19
https://www.facebook.com/mecanismosrj/
http://www.mecanismorj.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxqSuREVoGp5WYnF8xZyHDyPlAdJdUavH-tfGcHz4aBlJsJA/viewform

