
JUNTOS, VAMOS
EVITAR A PROPAGAÇÃO
DA COVID-19

Lave as mãos, frequentemente, até a 
altura dos punhos, com água e sabão, ou 
então higienize com álcool 70%.
Essa frequência deve ser ampliada 
quando você:
- Estiver em ambientes públicos e com 
circulação de mais pessoas.
- Utilizar transporte público.
- Tocar superfícies e objetos de uso 
compartilhado.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca 
com lenço ou com a parte interna do 
cotovelo.

Não toque olhos, nariz, boca ou a 
máscara de proteção facial com as mãos 
não higienizadas.

Mantenha distância mínima de 1,5 metro 
entre pessoas em lugares públicos e de 
convívio social.

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. 

Higienize sempre objetos que são 
utilizados com frequência como celular, 
brinquedos, teclado e mouse de 
computador, entre outros.

Não compartilhe objetos de uso pessoal 
como talheres, toalhas, pratos e copos.
Mantenha os ambientes limpos e bem 
ventilados.

Evite qualquer tipo de circulação 
desnecessária nas ruas. Se for preciso 
sair de casa, use sempre máscara de 
proteção facial.

Ao sentir algum sintoma, como febre, 
tosse, dor de garganta e/ou coriza, evite 
contato com outras pessoas e procure 
orientações pelos canais on-line. 

Estimule familiares, amigos e colegas de 
trabalho sobre a importância dos 
cuidados com a higienização.

PROTEJA-SE



Avalie se realmente há necessidade de 
viajar. Se for inevitável, previna-se e 
siga as orientações das autoridades de 
saúde locais.

Ao voltar de viagens internacionais 
fique atento.

Reforce os hábitos de higiene e proteção 
como a utilização de máscara, 
higienização das mãos com água e 
sabão ou com álcool 70 %.

Caso apresente sintomas de gripe, 
busque atendimento nos serviços de 
saúde e evite contato com outras 
pessoas.

Se você estiver com febre, tosse, dor de 
garganta e/ou coriza procure 
atendimento médico em uma das 
triagens nas Unidades Básicas de Saúde. 
Caso você seja  diagnosticado com 
Covid-19 por um (a) médico (a), inicie o 
tratamento prescrito, informando 
sempre a evolução dos sintomas e 
seguindo suas recomendações.

Ao cozinhar, use máscara de proteção.

Após utilizar o banheiro, para a 
desinfecção do ambiente, faça a 
higienização e com água sanitária, 
álcool 70% ou produtos recomendados 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

Separe toalhas de banho, garfos, facas, 
colheres, copos e outros objetos 
apenas para uso pessoal.

Todo o  lixo produzido precisa ser 
separado e descartado com muito 
cuidado.

Compartilhar sofás e ou cadeiras 
também precisa ser evitado e é 
necessária uma frequente higienização e 
desinfecção dos mesmos.

Mantenha janelas aberta para circulação 
de ar no ambiente usado para isolamento 
e a porta sempre fechada. Higienize a 
maçaneta frequentemente com álcool 
70% ou água sanitária.

Se você não mora sozinho, 
recomenda-se que as demais pessoas 
que convivem no ambiente durmam em 
outro cômodo, mantendo sempre a 
distância mínima de 1,5 metro. 

Todos os moradores devem respeitar o 
isolamento social, conforme orientações 
médicas.

CUIDADO AO VIAJAR

MAS E SE FICAR DOENTE?


