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Treinamento: Cuidados para se prevenir do coronavírus
O que é o coronavírus?
Coronavírus é o nome de uma família de vírus que têm formato de coroa. Eles causam infecções
respiratórias e já provocaram outras doenças.

Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar, lavar as mãos e evitar contatos com pessoas doentes são
algumas das orientações do Ministério da Saúde para se prevenir contra o novo coronavírus.
O ministério elaborou uma relação de cuidados básicos de prevenção para reduzir o risco de contrair
ou transmitir o vírus.

Quais são os cuidados!


Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;



Utilizar lenço descartável para higiene nasal;



Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;



Não compartilhar objetos de uso pessoal;



Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;



Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à
base de álcool;



Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente;



Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com pessoas doentes,
animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de animais e seus produtos.

Quais são os sintomas?


Febre;
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Tosse;



Dificuldade para respirar.
Observação: Crianças menores de 5 anos e idosos podem não apresentar febre.

Onde é feito o diagnóstico?


Fundação Oswaldo Cruz,RJ;



Instituto Evandro Chagas, PA;



Instituto Adolfo Lutz; SP

Sem pânico
Para o infectologista Ronald Pedrosa, é necessário reforçar os cuidados para evitar o contágio (veja
acima), mas não há motivo para os brasileiros entrarem em pânico, mesmo em ambientes com grande
circulação de pessoas vindas de outros países, como por exemplo aeroportos.
"
Você talvez veja funcionários de alfândega usando máscaras e luvas, mas não há necessidade de ir
ao aeroporto usando uma máscara ou entrar em pânico se alguém tossir ao seu lado. Apenas lave bem
suas mãos e siga as regras básicas de higienização", indica o médico.

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/25/saiba-quais-os-cuidados-basicos-para-reduzir-aschances-de-contagio-por-coronavirus.ghtml
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1. Favor imprimir em frente e verso (evite o desperdício de papel).
2. Reúna as pessoas de seu setor (10 a 15 minutos)
3. Leia o texto para elas.
4. Discutam sobre o assunto “segurança do trabalho”.
5. Anote os pontos discutidos (sugestões e críticas).
6. Recolha a assinatura de todos.
7. Fixar o texto em quadro de aviso e trocar assim que receber novo texto.
8. Encaminhar esse documento ao Técnico em Segurança do Trabalho, ou arquivar em local específico, para
que seja retirado assim que o Técnico realizar visita em seu setor.

A Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho, deseja a todos uma ótima semana de trabalho,
e que ao final de cada jornada de trabalho, todos possam retornar para seus lares tão saudáveis
como quando chegaram.

