
INFORMATIVO COVID-19
ORIENTAÇÕES PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS



Pensando em sua saúde e bem-estar, e de sua família e dos 

que estão ao seu redor, desenvolvemos esta cartilha para 

lembra-los das boas práticas de higiene pessoal, para 

evitarmos a propagação do Coronavírus (COVID-19).



Como ocorre a 

transmissão do 

vírus?

As atuais descobertas sobre este vírus, é que sua 

transmissão ocorre por contato via mucosas com secreções 

de pessoas que portem o coronavírus.

Esse contato pode se dar através de espirro, tosse, ou até 

mesmo durante a fala, quando gotículas são eliminadas.

Para nos ajudar no combate ao COVID-19, seguem algumas 

dicas valiosas direcionadas pelo Ministério da Saúde:



Dicas para evitar a contaminação



Quando devo 

lavar as mãos?

Lembre-se: manter as mãos 

limpas reduz a propagação de 

doenças como o COVID!



Como lavar

as mãos?



Para aqueles que optarem pelo uso de 

máscaras respiratórias

Em que pese o uso de máscaras não ser recomendação oficial do Ministério da Saúde, nós 

da DL providenciamos a você colaborador, máscara respiratória de maior durabilidade, a 

fim de que haja mais eficácia na prevenção deste vírus.

 Assim, seguem as instruções dadas para uso do equipamento: 

1) Antes e após manipular a posição da máscara em sua face, higienizar as mãos com água 

e sabão ou álcool em gel; 

2) Cubra a boca e o nariz com a máscara e certifique-se que não há espaço entre o 

acessório e o rosto; 

3) Evitar tocar na frente da máscara enquanto estiver usando-a. Se realizar este gesto, 

higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel; 

4) Quando a máscara estiver úmida, higienizá-la nos conformes do item a seguir; 



Para aqueles que optarem pelo uso de 

máscaras respiratórias

 Demais instruções.:

5) Para remoção da máscara, faça isso por trás. Não toque na parte da frente do 
acessório;

6) Após sua utilização, recomenda-se a guarda da máscara respiratória em 
compartimento isolado e com certa ventilação; 

7) A máscara possui prazo duradouro, e não é descartável. Assim, a cada 5 horas de 
uso continuo, recomenda-se sua higienização; 

8) Para sua eficaz higienização, recomenda-se a lavagem a seco com álcool 70% ou 
com água e sabão. Para sua devida esterilização, lavar  em água fervente ou ferro de 
passar (70 graus); 

9) Não se esqueça.: as máscaras só são eficientes se utilizadas em combinação com 
todas as medidas de prevenção a contaminação do CORONAVIRÚS, ora já instruídas; 

10) O colaborador tem o dever de guarda ao equipamento, a fim de se manter a 
durabilidade esperada; 



Como informação nunca é demais....
Segue mais algumas dicas importantes:

✓ evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;

✓ realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes 
ou com o meio ambiente;

✓ utilizar lenço descartável para higiene nasal;

✓ cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

✓ evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

✓ higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

✓ não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

✓ manter os ambientes bem ventilados;

✓ evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

✓ evitar conglomerados ou reuniões não essenciais, com diversas pessoas;

✓ manter áreas ventiladas;

Lembrando que, as medidas de prevenção, não devem ser tomadas apenas no ambiente de 
trabalho, mas em todo seu dia a dia.



Ah, e não se 
esqueça!!

Não deixe de higienizar com água e 
sabão, ou álcool em gel 70%, 
superfícies como:

Ferramentas de trabalho e os EPIs;

Maçanetas, botões de descarga e chaves;

Aparelhos de telefone fixo e móveis (celular);

Volante, câmbio e demais botões de uso;

Botoeiras de elevador e portaria;

Dentre outras superfícies que tocamos com 
frequência.


