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AFINAL...

O QUE É?
CORONAVÍRUS É, NA VERDADE, UMA  grande família de

vírus que causam infecções respiratórias.

O novo agente do coronavírus, chamado de (SARS-

CoV-2), descoberto em dezembro de 2019 na china,

causa a doença (COVID-19).

 

as doenças respiratórias causadas pelos vírus

desta família podem ser leves ou moderadas e

podem evoluir, em alguns casos, para síndrome

respiratória aguda.
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CONTÁGIO

O toque do aperto de mão é a principal forma

de contágio;

Gotículas de saliva;

Espirro;

Tosse;

Catarro;

Objetos ou superfícies contaminadas como

celulares, mesas, maçanetas, brinquedos e

teclados de computador etc.

A TRANSMISSÃO OCORRE POR MEIO DE:
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SINTOMAS

FEBRE E TOSSE, OU DIFICULDADE PARA RESPIRAR,

ENTRE OUTROS SINTOMAS GRIPAIS.

SEGUNDO O MINISTÉRIO DA SAÚDE, SÃO SINTOMAS DE

COVID-19:

 

 

PORTANTO, PRESTE ATENÇÃO EM SUA SAÚDE!

 

SE APARECEREM ESTES SINTOMAS, LIGUE: PARA: 136. OU

PROCURE UM POSTO DE SAÚDE.
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PREVENÇÃO
Lave com frequência as mãos até a altura dos

punhos, com água e sabão ou então higienize

com álcool em gel 70%.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com

lenço ou com o braço, e não com as mãos.

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos

não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos

como já indicado.

Mantenha uma distância mínima cerca de 2

metros de qualquer pessoa tossindo ou

espirrando.

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote

uma onda amigável sem contato físico, mas

sempre com sorriso no rosto.
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PREVENÇÃO

Higienize com frequência o celular e

brinquedos das crianças.

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como

talheres, toalhas, pratos e copos.

Evite aglomerações e mantenha os ambientes

limpos e bem ventilados.

Se estiver doente, evite contato físico com

outras pessoas, principalmente, idosos e

doentes crônicos e fique em casa até

melhorar.

Durma bem, tenha uma alimentação saudável e

faça atividade física.

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR.
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REFERÊNCIA
Ministério da Saúde. Sobre a doença.
Atualizado diariamente.  Disponível em:

<https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-

doenca#o-que-e-covid>. Acesso em:

14/04/2020.
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Escaneie o QR Code ao lado com um
aplicativo leitor, e acesse o site do
Ministério da Saúde, com informações
detalhadas e atualizadas sobre o novo
coronavírus.
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Escaneie o QR Code ao lado com um
aplicativo leitor, e acesse o site do
Loeblein News na seção especial sobre o
novo coronavírus.


