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CORONAVÍRUS:
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER

PRINCIPAIS DÚVIDAS

(COVID-19) tem chamado a atenção das pessoas em todos os 
países do mundo. Nesta semana, a OMS- Organização Mundial da 

Saúde decretou estado de pandemia, já que diversos países da Europa, 

números são cada vez mais alarmantes.
 
De acordo com o Médico do Trabalho da Nardini, Dr. Elias Dias 

redobrar os cuidados, já que o país entra na segunda fase da 
transmissão. “Na primeira fase, a contaminação aconteceu 

próximos dias, a transmissão já coloca em risco toda a população, 
pois agora os focos da doença já estão em pessoas dentro do país, 

Ainda não foi desenvolvida vacina para o COVID-19. A vacina da 

O que é o Coronavírus?
 É um vírus que causa doença respiratória. O quadro pode variar de pessoa para 
pessoa, semelhante a uma gripe. Pessoas do grupo de risco, podem apresentar 
sintomas mais graves como síndrome respiratória aguda. Dependendo do nível 
de gravidade, pode levar ao óbito.

Quais pessoas compõem o grupo de risco?
Pessoas com idades entre 60 e 65 anos, ou mais, crianças, pessoas com doenças 
crônicas como diabetes, hipertensão e doenças nos rins, pessoas com doenças 

crônicas respiratórias como asma, bronquite e rinite.

Quais as formas de transmissão do vírus?
As principais formas de transmissão acontecem pelo ar, por meio de espirros ou saliva (durante 
conversas), contato com secreções da pessoa infectada, por exemplo: beijo, aperto de mão, abraço e 
toque em objetos contaminados. Após contato com a pessoa infectada ou objetos, coçar olhos, nariz 

e colocar a mão na boca.

Quais são os sintomas?

garganta e diarreia.

Aonde ir em caso de suspeita de coronavírus?
Procure atendimento médico imediatamente e siga todas as instruções 
recomendadas. É importante se dirigir a unidades de pronto atendimento- UPA.

vírus.

o COVID-19. Nele, você encontra informações atualizadas, dicas, informações 
para viajantes e quais ações estão sendo tomadas a respeito do vírus.
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  Plano de fundo para desktop;
  Álcool Gel em todos os espaços, inclusive na entrada e saída dos restaurantes e catracas;
  Reforço da limpeza em áreas comuns;
  Suspensão de viagens, visitas externas e internas e treinamentos externos e internos;
  o;
  Médico do trabalho fará visita nos setores;
  Con
  Contato com Vigilância Sanitária;
  Suspensão da Missa de Início de Safra;
  Suspensão de eventos internos;
  Suspensão de novas integrações.

 

menos pessoas serão infectadas!

*Fontes: Ministério da Saúde e Guia de prevenção do Governo do Estado de São Paulo.

A lavagem das mãos deve ser feita sempre que tossir, espirrar, ir ao banheiro e antes 
das refeições, sendo que a higienização deve ser feita até a metade do pulso. É 
importante higienizar a parte interna das unhas também;

Antes de encostar nos olhos, nariz e boca, higienizar as mãos com 
álcool 70%. É recomendado que não toque o rosto;

como bloqueio, do nariz e boca, ao 
tossir ou espirrar;

Evite realizar visitas a idosos, pessoas 
com mais de 60 anos e recém-
nascidos. Todo cuidado é pouco!;

Higienize muito bem frutas, legumes e verduras. Para 

deixe-as de molho;

Evite aglomerações;

COMO SE PREVENIR?

espirrar e descarte em seguida.

Caso apresente sintomas de gripe ou tenha problemas 

Pronto Atendimento mais próxima;

Mantenha distância de pessoas 
tossindo ou espirrando;

1,50m

com frequência, como seu 
Smartphone, com álcool;

mãos nem cumprimente com 
beijos no rosto ou abraços;

Está apresentando algum 
sintoma? Evite sair de casa;

É IMPORTANTE QUE AS INFORMAÇÕES SOBRE A PREVENÇÃO DA DOENÇA
SEJAM PROPAGADAS DE FORMA CORRETA. EVITE REPASSAR DADOS

SEM FONTE CONFIÁVEL. 
RESPEITO SEMPRE. CHEGOU À UPA? NÃO EMPURRE, NÃO CORRA, NÃO BRIGUE.

OUTRAS PESSOAS TAMBÉM PRECISAM DE ATENDIMENTO.

PLANO DE AÇÃO PARA NARDINI E MATILAT


