
Covid-19 City Watch Monitore a propagação do vírus e antecipe surtos 
epidêmicos por meio das redes de saneamento

Uma oferta à disposição 
das autoridades locais
Detecte e identifique os locais de 
propagação do vírus em águas residuais. 

Qual é a utilização?
Age antecipada e localmente para conter a 
pandemia e controlar seu impacto na economia e 
na vida diária dos cidadãos.

COLETA DE DADOS 
em relação com os serviços 

das autoridades locais

IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS 
MAIS SENSÍVEIS 

(lar de idosos, ambientes 
educacionais...)

SETORIZAÇÃO DA REDE 
dos pontos de 

amostragem mais 
adequados

ANÁLISE DE AMOSTRAS
quantificando a presença 

do vírus SARS-CoV-2 

CHECAGEM DE RESULTADOS 
identificando as áreas 

onde existem mais riscos 
 de a pandemia aumentar 

COLETA DE AMOSTRAS 
com amostragem 

semanal automática

E como isso funciona? MONITORE 
INSTALAÇÕES 
DE ALTO RISCO
(Lar de idosos, 

hospitais...)

SUGIRA MEDIDAS PREVENTIVAS 
COM ANTECEDÊNCIA 

(exames de rastreamento, 
campanhas para fortalecer 
medidas de prevenção.....)

LIMITE O ACESSO 
em estabelecimentos 
que apresentem riscos

Uma solução customizada

Números chave

Dados exatos para dar suporte às autoridades locais nos planos de ação:

Um nível de monitoramento que se adapta à situação da pandemia:

70 11

FORA DO EPISÓDIO 
PANDÊMICO

vigilância moderada

ALÉM DO EPISÓDIO
PANDÊMICO 

vigilância moderada

COMEÇO DO 
EPISÓDIO 

PANDÊMICO
vigilância máxima
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DURANTE O EPISÓDIO 
PANDÊMICO 
vigilância forte

cidades e 12.6 milhões 
de pessoas beneficiadas 
por essa solução na Espanha.

municípios na grande área 
metropolitana de Orleans estão
implementando o serviço.

As estratégias de vigilância (números de pontos de amostragem, 
localizações) são adaptadas para cada área (popularização, zonas 
sensíveis, setorização) em parceria com as autoridades locais.

A SUEZ age em prol da saúde e da qualidade de vida.
Esta tecnologia foi desenvolvida com o consórcio Obepine.


