A L E R TA E P R E V E N Ç Ã O !

Conheça os sintomas
e saiba como se prevenir.

S E C R E TA R I A D E E S TA D O
DA ADMINISTRAÇÃO

O Coronavírus é uma família de vírus que
causam infecções respiratórias.
O novo agente do coronavírus (nCoV-2019) foi
descoberto em 31/12/19 após casos registrados
na China. O surgimento do novo coronavírus no
mundo e sua chegada ao Brasil obriga a
população a ter consciência sobre a prevenção
e tratamento em caso de contaminação, ou seja,
somos todos responsáveis no combate e na
redução da transmissão do vírus.

Sintomas
Os sintomas mais comuns entre os pacientes
hospitalizados foram febre, tosse e falta de ar.
Dores musculares e de cabeça, bem como
confusão mental, irritação na garganta e
desconforto no peito também foram observados.

Atenção:
Mantenha a calma!
A busca por atendimento médico só deve ocorrer
mediante a combinação entre febre (temperatura
corporal superior a 37,8ºC) e sintomas
respiratórios.

Principais medidas
ao apresentar os sintomas:
Procurar atendimento em um serviço
de saúde avisando imediatamente os
profissionais sobre os sintomas e que
esteve em áreas onde existe circulação
do novo coronavírus, recentemente;
Colocar imediatamente máscara
cirúrgica;
Higienizar as mãos constantemente
com álcool gel ou água e sabão;
Não circular em ambientes de
aglomeração;
Ao tossir, cobrir boca e nariz com lenço
descartável ou o antebraço, lavando
frequentemente as mãos.

Formas de transmissão
O novo coronavírus é capaz de infectar humanos
e pode ser transmitido de pessoa a pessoa por
gotículas respiratórias, por meio de tosse ou
espirro, pelo toque ou aperto de mão ou pelo
contato com objetos ou superfícies
contaminadas, seguido então de contato com a
boca, nariz ou olhos.

Conﬁra nas próximas
páginas as principais
medidas para se
proteger do COVID-19

Mais informações
www.coronavirus.sc.gov.br

Prevenção
É recomendado ações preventivas de hábitos
diários que podem ajudar a impedir e prevenir a
propagação de vários vírus, inclusive o novo
Coronavírus. Veja como proceder:

01
Higienizar, adequadamente e com freqüência,
das mãos até os cotovelos, (por pelo menos 20
segundos), com água e sabão ou álcool gel 70%,
principalmente antes de consumir alimentos,
dando atenção especial para entre os dedos e
debaixo das unhas;

02

Utilizar lenço descartável para higiene
nasal e descartá-lo após o uso;

03

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca
com as mãos não lavadas;

04

Evitar contato próximo com pessoas
doentes;

05

Ficar em casa quando estiver doente;

06

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar
com um lenço de papel e descartar
no lixo lavando imediatamente as mãos;

07

Limpar e desinfetar objetos e superfícies
tocados com freqüência;

Informações sobre adesão ao plano:

adesaoscsaude@sea.sc.gov.br
Central de Relacionamento

0800 644 6040
24 horas - 07 dias da semana

Chat on line e demais serviços no site:

www.scsaude.sea.sc.gov.br

falecomscsaude@sea.sc.gov.br

Mais informações:
www.coronavirus.sc.gov.br
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