
• Como prevenir?

Evite multidões
e locais fechados.

Lave as mãos com sabão
por pelo menos 20s

Na hora de tossir e espirrar
utilize o antebraço

Na rua utilize álcool em gel 70% 
para higienizar as mãos

Mantenha os ambientes
bem ventilados

Não toque no rosto sem
higienizar as mãos

Depois dos primeiros casos confirmados no Brasil
as Fake News começaram a se espalhar! 

Consuma informação de veículos confíaveis e não
compartilhe publicações sem procedência e embasamento.

• Fique atento as FAKE NEWS!

Fique atento a receitas caseiras, como misturar gel de cabelo com álcool 70%. 
Elas não devem ser feitas. O gel de cabelo gruda o vírus e o álcool evapora. 

No caso da falta de álcool 70% , lave as mãos

x
• Consuma conteúdos que façam
bem a sua saúde mental

A cobertura massiva da mídia e o isolamento podem fazer muito
mal a nossa saúde mental, por isso consuma 
conteúdos positivos e que te façam bem (:

• Como funciona o contágio?

Através de gotículas de saliva expelidas por tosse, 
fala ou espirro de pessoas contaminadas.

Essas partículas podem estar tanto no ar  (por isso a importância de manter
uma distância de 1m) quanto em superfícies contaminadas como rosto, mãos 
e objetos como maçanetas, barras de transporte público, botões de elevador,
celulares (que devem ser higienizados a cada 1h), etc.

Muitas pessoas não estão respeitando as regras de isolamento
e os decretos como fechamentos de escolas e suspensão
de eventos, esse tipo de conduta ajuda a disseminação
do coronavírus e coloca toda a população em risco.
Se você souber de algum desses casos DENÚNCIE
através do DISQUE-DENÚNCIA da sua Região.

Em caso de aumento abusivo de preços de produtos
muito procurados denúncie para o PROCON do seu

estado, pois essa prática é ilegal.

Disque-Denúncia Rio de Janeiro: (21) 2253-1177

PROCON-RJ: 151

• Denuncie!

Dicas de segurança para evitar a 
disseminação da Covid-19

Os sintomas são:

• Eu tenho o vírus! E agora?!

Se os seus sintomas forem LEVES, fique
em casa em isolamento por 14 dias 
e evite qualquer contato com  pessoas
do grupo de risco, como idosos
 e imunosuprimidos. Se você
apresentar sintomas, utilize
máscamáscaras e luvas.

Febre acima de 38º Tosse seca Dor de garganta Dificuldade 
respiratória

Se os seus sintomas forem mais FORTES,
como falta de ar, dificuldade respiratória,

 febre, procure uma
unidade de saúde mais próxima.
Se você faz parte de algum grupo
de risco também deve procurar
uma unidade de saúde.uma unidade de saúde.


