Guia
de Bolso
O nosso primeiro
passo é a prevenção!

Por que o
coronavírus é
tão perigoso?
Como nunca tivemos contato
com o COVID-19, o nosso
corpo não tem imunidade, por
isso, não há nenhum remédio
ou vacina licenciada contra
ele. Em casos extremos, o vírus
pode levar à morte.

Como ele age?
O COVID-19 penetra através das
mucosas da boca, nariz e olhos
e, consequentemente, atinge as
vias respiratórias.

Como
o COVID-19 é
transmitido?
Ao tossir, espirrar ou até respirar
eliminamos gotículas que podem contem
milhões de vírus capazes de contaminar
pessoas e objetos próximos (celulares,
maçanetas e entre outros).

Prevenção

Como posso manter distância
do coronavírus?
Cuide da sua higiene. Lave as mãos até a altura dos punhos
com água e sabão ou limpe com álcool gel
60% a 70%, regularmente.

Mantenha a distância
Ao conversar com alguém mantenha
cerca de 1,5 metro de distância
de qualquer pessoa tossindo
ou espirrando.
Evite tocar o seu próprio
rosto (nariz, olhos,
ouvidos e boca) sem a
devida higienização.

Higienize os seus
objetos pessoais
Todos os dias, limpe o seu
celular e outros objetos de
uso pessoal.

Sem beijos e abraços
Neste momento, evite beijos, abraços e apertos de mão.
Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz com lenço descartável. Caso não
tenha um lenço em mãos, use o antebraço.

Posso usar a máscara?
SIM! O uso de máscaras cirúrgicas ou de pano podem
ser utilizadas como uma forma de barreira mecânica.
Ou seja, o seu uso pode diminuir a disseminação do
vírus por pessoas que já estão contaminadas, mas que
ainda não apresentaram nenhum sintoma relacionado
à doença e, portanto, ainda não sabem que estão
contaminadas pela COVID-19.
Vale lembrar que, o uso da máscara de tecido deve
ser individual, assim como, higienizada diariamente.

Sinais e Sintomas

FEBRE

Os primeiros sinais são semelhantes ao de uma gripe
comum. No entanto, fique atento se tiver:

FADIGA
PERSISTENTE

TOSSE SECA

DIFICULDADE
PARA RESPIRAR

Também podem ser sinais e sintomas:
CORIZA

DIARREIA

Estou com os sintomas,
o que faço?
Fique em casa isolado e, em caso de
agravamento nos sintomas, procure o seu
médico/posto de saúde mais próximo.

DOR NO CORPO

Quem corre mais risco?
Pessoas acima de 60 anos e com doenças crônicas como diabetes e doenças cardíacas,
além de pacientes em tratamentos de câncer e outras enfermidades graves.

Não caia nessa!

Cuidado com as Fakes News!

Vitamina C ou água com limão
previne a infecção?
Não. Ainda não existe vitamina, terapia
alternativa ou medicamento licenciado para
evitar o contágio ou tratar a doença.

Se eu manter a
garganta molhada ou
beber água quente
posso eliminar o vírus?
Não. Manter-se hidratado é muito importante, no entanto, é apenas uma das
recomendações para que não haja piora no quadro respiratório.

Os produtos importados
da China podem
transmitir o vírus?
Não há risco algum neste caso, segundo os
infectologistas. No entanto, lembre-se de higienizar
e descartar as embalagens de todas as encomendas
que receber em casa, independente da origem.

Compartilhe esse material com familiares e amigos! Ajude na prevenção!
Estamos todos juntos no combate ao COVID-19!

