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Como proteger 
a comunidade 
do coronavírus

1 - Distanciamento

2 - Limpeza sempre

3 - Não emprestar:

O coronavírus é uma criatura minúscula; só se vê 
com microscópio. E muito resistente: sobrevive por 
muito tempo nas superfícies. Se a gente pega no vírus 
e esfrega os olhos, cutuca o nariz ou passa a mão na 
boca, se a saliva de alguém contaminado entra em 
nossa mucosa, adquirimos a Covid-19, doença que 
tem feito muita gente sofrer e até... morrer.

Precisamos tomar muito cuidado nas reuniões e 
encontros na nossa comunidade:

Manter distância de 1 metro e meio 
(tamanho de um pirarucu) das 
pessoas, em ambientes abertos ou 
fechados. 

Demarque o chão com fita adesiva 
indicando a distância entre as 
cadeiras, mesas e pessoas nas filas. 

Cumprimente os amigos sem beijo, 
abraço ou aperto de mão.

Lave bem as mãos com água e sabão, 
passe álcool em gel depois de tocar em 
algo; borrife álcool 70% ou a solução de 
água sanitária (veja abaixo) em mesas, 
cadeiras, microfones e superfícies, 
inclusive nas mercadorias que chegarem 
na comunidade.

Talheres, copos, cuias, pratos nem nada 
que se coloca na boca. Não compartilhe 
máscaras, óculos, ou escudos faciais.

Mantenha o lixo bem fechado, 
use lixeiras com tampa de pedal 
e queime o lixo nas valas 
adequadas.

4 - Usar máscaras sempre
que estiver com outras pessoas.
OBS: Quem prepara e serve alimentos deve usar máscara, 
touca, jaleco descartável e escudo facial.

XÔ, CORONGA!

TOCA AQUI
SEM TOCAR!

Água e sabão, 
álcool 70% ou 
água sanitária
diluída

SOLUÇÃO DE ÁGUA 
SANITÁRIA DILUÍDA:
- Pegue uma garrafa PET de 1 litro (melhor 
se não for transparente), coloque um pouco 
de água e adicione 25 ml de água sanitária 
(a medida de um copinho de café).

- Complete o volume da garrafa com água, 
tampe e agite para misturar.

IMPORTANTE: 

Identifique 
o frasco com uma 
etiqueta, escrevendo 
“ÁGUA 
SANITÁRIA 
DILUÍDA”. 
O líquido não tem 
cheiro, por isso 
é preciso 
ESCREVER, 
para evitar 
acidentes.

Jogue em cima das superfícies e de 
preferência, passe um pano limpo 
por cima. Se tiver borrifador, melhor.

Não deixe o frasco exposto à luz e 
guarde em um lugar fresco. A solução 
deve ser usada logo, pois ela é instável.
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