
CARTILHA DE
PREVENÇÃO AO
CORONAVÍRUS

PARA COLABORADOR



O QUE É O CORONAVÍRUS?
O Coronavírus é uma família de vírus que pode causar 
danos. Pode resultar em infecções respiratórias que 
vão desde um resfriado até síndromes respiratórias 
severas.



COMO É TRANSMITIDO?
O vírus pode ser transmitido por:

• Gotículas de saliva

• Espirro

• Tosse ou catarro

• Toque, aperto de mão, beijo, abraço

• Contato com objetos ou
superfícies contaminadas

• Alguém contaminado



SINTOMAS

• Coriza

• Dor de garganta

• Tosse

• Febre

• Dificuldade de respirar



COMO É POSSÍVEL PREVENIR
DO CORONAVÍRUS?
Medidas de Prevenção:

• Lave as mãos com água e sabão

• Cubra com o antebraço o nariz e a boca 
ao espirrar ou tossir. Não use as mãos

• Evite aglomerações

• Mantenha os ambientes
bem ventilados

• Não compartilhe objetos pessoais
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1,5M

BOAS PRÁTICAS PARA O RETORNO
AO TRABALHO COVID-19
SECRETÁRIA DA SAÚDE MUNICÍPIO
DE NOVA SERRANA
Medidas de Prevenção:

• Distanciamento de 1,5m entre
os funcionários

• Circulação de ar natural 

 • Medição de temperatura na entrada
dos funcionários, por meio de
dispositivo infravermelho

• Higienização das mãos na entrada 
dos funcionários 

• Utilizar toalhas de papel

• Disponibilização diária de máscaras
para os funcionários

• Higienização de ambientes compartilhados
(exemplo: banheiros, bebedouros)



 No uso de marmiteiros, tome cuidado
com a higiene ao manipular os utensílios
quando forem se alimentar

• Mantenha esses hábitos de higiene
não somente na empresa,
mas também em suas residências.

• Ao chegar em casa, se higienize antes de
ter contato com pessoas (exemplo:
trocar de roupa, trocar de calçado ao
adentrar a casa, tomar banho,
higienizar mãos etc) 

• Em caso de suspeita de contaminação,
procure atendimento médico
e fique em isolamento

OUTRAS MEDIDAS



DÚVIDAS? LIGUE NO TELESSAÚDE!

Novo coronavírus, a prevenção é a melhor
proteção para você e sua família.


