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CHEGA PRA LÁ,
COVID-19
Se a gente se espalha,
o vírus se escangalha.

ESSE TAL DESSE
CORONAVÍRUS
O coronavírus causa a COVID-19. Nós
não temos imunidade contra ele
porque é um vírus novo. É transmitido
rapidamente de pessoa para pessoa.
Algumas pessoas têm sintomas leves,
outras desenvolvem quadros graves.
Nesses casos, o vírus pode matar.

COMO PEGA?
A transmissão acontece principalmente de uma pessoa para outra,
como uma gripe. Quando a gente
tosse, espirra, conversa ou até respira,
soltamos gotículas. Cada gotícula
pode conter milhões de vírus capazes
de contaminar outras pessoas entrando
no organismo pela boca, nariz ou olhos.
Pode também contaminar objetos.

ATENÇÃO: Pessoas sem sintomas
também podem transmitir
o coronavírus.

COMO SE PREVENIR?

Fique em casa!
Se tiver que sair, use máscara.

1,5m

Mantenha distância de pelo
menos 1,5m de outras pessoas.

Evite qualquer lugar com muita
gente. Seja missa, culto, festa, rabeta,
voadeira lotada e eventos esportivos.

Não é hora de praticar esportes
coletivos, frequentar estádios ou
assistir jogos em bares e restaurantes.

Lave as mãos com água e sabão
até a altura dos punhos ou passe
álcool em gel 70%.

Evite tocar seu rosto sem higienizar
as mãos antes.

Não é hora de abraçar, beijar ou
cumprimentar com aperto de mão.
Cumprimente de longe!

Cubra a boca e o nariz ao tossir
ou espirrar. Lave frutas, verduras
e legumes.

Limpe objetos e sacolas com
álcool ou água sanitária. Chegando
em casa, lave suas roupas.

MÁSCARA ADIANTA?
como usa?
A máscara diminui riscos de transmissão do coronavírus, mas não resolve
tudo sozinha.
Funciona melhor se tiver pelo menos
duas camadas de tecido.

A máscara tem que cobrir
o nariz e a boca.

Não tire para conversar. Não coce
o nariz enquanto estiver usando

Remova a máscara pelas pontas.

DICA*
É bom ter mais de uma pra trocar se
suar ou tiver que ﬁcar muito tempo
fora. Guarde a usada num saquinho.
Depois de usar, lave com água e sabão,
deixe secar ao sol, e passe ferro quente.

O QUE A GENTE
SENTE SE PEGAR?
A COVID-19 provoca, em geral, uma
infecção pulmonar.
Nos casos leves, parece uma gripe
comum. Como a doença ataca os
pulmões, nos casos graves, o quadro
pode evoluir para pneumonia e
falência múltipla de órgãos.

Fique atento se tiver:

Febre

Diﬁculdade
para respirar
Cansaço
persistente

*
Diarreia e dor no corpo
também podem ser sintomas.

QUEM CORRE
MAIS RISCO?
Pessoas com mais de 60 anos.
Pessoas de qualquer idade com
doenças crônicas como diabetes e
doença cardíaca coronariana.

TEM REMÉDIO?
Não tem. Não existe tratamento
precoce, nem medicação de eﬁcácia
comprovada. Também não existe
remédio caseiro. É bom comer e dormir
bem, pra manter a imunidade alta.

TEM vacina?
Já existem vacinas seguras e eﬁcientes
desenvolvidas em diferentes países e
laboratórios.
Poucas estão disponíveis no Brasil, vai
demorar pra todo mundo poder ser
vacinado.
A vacina só funciona completamente
quando mais de 70% da população
estiver vacinada.
Pode ser que ela tenha de ser atualizada
conforme o vírus passe por mutações.

Para mais informações, acesse

respiraxingu.com.br
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