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     COVID-19:  Notas Soltas… 

nunca é demais relembrar!  

Folha informativa 019/julho 2020 

Vamos recordaras as medidas gerais:  

Higiene das Mãos:  lave frequentemente as mãos com água e sabão ou use uma solução à base de alcool! 

Etiqueta Respiratória: quando espirra ou tossir , tape o nariz e a boca com um lenço de papel ou com o braço. Deite o lenço no 

lixo. 

Distanciamento Social:  Mantenha a distancia de segurança das outras pessoas de 1.5—2 metros 

As mascaras atiradas para o chão aumentam não só a poluição ambiental, mas também o risco de 
propagação da COVID-19. 

Não deite a mascara para o chão! 

O vírus ainda não desapareceu!  

Todos nós  somos agentes de saúde pública! Controlar a transmissão da Covid-19, continua a depender de cada um de nós! Não 
vamos agora deitar tudo a perder por facilitar as regras aprendidas e fazer no nosso dia-a-dia erros que podem colocar em causa 
a nossa Vida e a dos outros! 

Cuide de si! C
uide de to

dos! 

O uso de mascara não dá imunidade,  é apenas uma medida adicional de proteção contribuindo para a não propaga-

ção da doença. 

Sabe como utilizar a mascara corretamente?  Conheça os 5 principais erros a utilizar a mascara: 

 

 Utilizar abaixo do nariz 

 Cobrir a ponta do nariz 

 Deixar o queixo exposto 

 Utilizar abaixo do queixo 

 Utilizar com espaços laterais 



Quando chegar a casa, gaste um minuto do seu tempo para garantir a sua segurança e a dos outros:  

 Deixe os sapatos à porta de casa 

 Desinfete os objetos pessoais  

 Lave as mãos durante 20 segundos  

Quando for ás compras quer seja no supermercado ou noutra superfície: 

 Mantenha a distancia de, pelo menos 1.5m entre pessoas 

 Lave e desinfete as mãos antes de entrar e à saída. 

 

Na Praia proteja–se do calor e do vírus  

 Mantenha a distância de pelo menos 3 metros entre guarda-sóis. 

 Evite a exposição direta ao sol e a temperaturas elevadas. Não existe evidencia cientifica de que  o calor previne ou cure a  
COVID-19. 

 O calor extremo causa desidratação . Beba muita água mesmo quando não tiver sede ou sumos de fruta natural sem açúcar. 

 

Se utilizar ginásios ou outros espaços de desporto e lazer: 

 Garanta o distanciamento de 2 metros entre as pessoas que não estão a praticar exercício e de 3 metros na prática de 
exercício 

 Use mascara á entrada e saída mas não durante o treino 

 Desinfete as mãos à entrada e à saída de cada espaço 

Mantenha o  distanciamento físico: 

Não combine festas nem convívios com muitas pessoas. Proteja-se a si, aos seus amigos e à sua família, lembre-se: 

Amigo infeta amigo. Seja Amigo não vá! 


