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Chegou em suas maos esta oartilha produzida pela Fundaoao
Nacional ole Saude (Funasa) que traz informaooes para vooé e sua
oomunidade sobre os ouidados essenoiais que olevemos adotar para nos
prevenir do novo ooronavirus e outras oloenoas. Ela mostra também a
importanoia olo saneamento basioo, inoluindo o tratamento oorreto ola agua
para preservaoao e proteoao da sua saude e a destinaoao oorreta do
lixo que procluzimos. Aﬁnal, é importante ﬁoarmos atentos a oertos
ouidados com a agua que oonsumimos e com a limpeza de nossas oasas,
além ola higieneolo nossooorpo.
Agora é com vooés! Seja um agente promotor da saude. Ajude sua
oomunidaole, oompartilhanolo estes ouidados que trouxemos para vocé.
Lembre-se: o aoesso ao saneamento basioo, especialmente agua potavel,
é um direito. No entanto, lutar poresse direito é um deverde todos!

NOVO
CORONAViRUS

VOCE SABE O QUE E?
\/ O novo ooronavirus é um virus que
oausa infeoooes.
\/ Ele oausa uma
doenoa ohamada COVID-19.

ELE E TAo PEQUENO QUE |\|Ao
CONSEGUIMOS ENXERGI-'\-LO
5?
ELE E MUITO PERIGOSO!
s/ Como nunoa tivemos oontato com este virus, o nosso oorpo nao esta
preparaolo para enfrenta-lo, isto é, nao temos imuniolaole contra ele.
\/ Esta doenoa ainola nao tem vaoina ou remédio contra ela.
\/ As pessoas que aoloeoem, poolem até morrer!

A Funasa, além de prornover o
saneamento basioo, também tem a

oompeténoia de promover aooes de saude
ambiental. Ela planeja e ooordena atividades

no apoio ao oontrole da qualiolaole da agua
para oonsumo humano, além de eduoaoao

em saudeambiental.
Agora que sabemos que a cloeroa
COVID-19 é muito perigosa, preoisan"os

também ouidarda aguaqueiremosoonsumr.
O nosso Brasil é imenso! Diante do tantas

diversidades e com tantas pessoas moranolo
em oomunidades ole olifioil aoesso, sabemos

que nem todas elas tém agua trataola dentro
ole suas oasas. Por isso, repassaremos alguns
ouidados oom a agua que bebemos e

preparamos o nosso alimento.

SE VOCE NAO TEM AGUA TRATADA DENTRO DE
CASA, E NECESSARIO SEGUIR ESTAS DICAS

Lembre-se: devemos lavar bem, manter

limpo e tampado o local que iremos
transportar e guardar nossa agua.

Ao CHEGAR EM CASA co|v| Al-'\GUA PARA
CONSUMIR, DEVEMOS2
’ Filtrare adicionar 2 gotas de solucao de Hipoclorito
de Sodio a 2, 5% para cada um litro de agua (misture
e espere 30 minutos para consumir);

Hipocloritg‘
de Sédio
5

2 I 5%

0bs.: Vocé encontra o Hipoclorito de
Sodio na Secretaria de Satide do
seu municipio;

4

Se nao tiver Hipoclorito de Soclio a 2, 5%,
deve ﬁltrar ou coar a agua e fen/é-la por
J 5 minutos (espere esfriar para consumi-Ia).
Pronto! Agora vocéja tem agua pronta para beber
e prepararseus alimentos.

COVID-1 9
' Essa doenca é transmitida pelas goticulas que as pessoas
contaminadas soltam ao tossir, ao falare ao espirrar;
' Também podemos nos contaminar quando levamos nossas
maos sujas a boca, aos olhos e ao nariz; ou
' Quando tocamos em objetos comuns ou de uso coletivo como
macanetas, celulares, brinquedos, chaves, entre outros.

PARA EVITARMOS QUE ESTE ViRUS SE ESPALHE,
ESTES CUIDADOS SAD IMPORTANTES
'3?

Fique em casa! Evite sair sem necessidaole;
Lave as maos com frequencia com agua e sabao, ate a altura dos punhos
e, se estiver na rua e nao tiver agua e sabao, passe alcool em gel a 70%;
Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o braco ou utilize um lenco
e evite usar as maos;
EVlt€ tOC8l' 8 bOC8, O l'l8l'lZ G OS OlhOS com HS FHQOS}

Sempre que houver necessiolade ole sair, use mascaras descartaveis ou de pano,
seguindo orientacoes olo Ministerio da Sauole;

@

Evite lugares com muitas pessoas juntas;
Mantenha distancia de 2 metros de outras pessoas;
Ao chegar em casa, retire as roupas que foram usadas para sair na rua,
separe-as e colociue-as para lavar

A Funasa, buscando sempre contribuir para melhoria das
condicoes de saude das populacoes, vem fomentando e promovendo
nos municipios brasileiros acoes estruturantes de Educacao em Saude
Ambiental, como um processo educativo capaz de inﬂuenciar estas
pessoas nas boas praticas de saude e na mudanca de habitos que
interferem diretamente nos determinantes e condicionantes
socioambientais e sanitarios, minimizando os impactos a saude
humana e promovendo a Saude Ambiental.
<1
4
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DICAS:
¢ Ao chegar em casa retire sua mascara pelos elasticos, evitando tocar no
tecido e no rosto;
J Se a mascara for de uso descartavel, jogue-a no lixo do banheiro, nunca no
lixo da cozinha;
, Se a mascara for de pano, lave-a com agua e com sabao, ou deixe-a de molho

por 30 minutos em agua sanitaria;
J Troque o saco de lixo do banheiro antes de ele estar cheio;
J A lixeira da nossa cozinha nao serve para colocar lenco ou papel que usamos
para assoar o nariz ou conter os espirros;
¢ Mantenha o quintal e os arredores de sua casa sempre livre de lixos;

Se houver alguem doente com a COVID-19 em sua casa, o lixo que ela produz
v devera ser separado dos outros; e
\/ Lem bre-se: nosso lixo deve ser colocado para coleta em sacos plasticos amarrado

ATENQAO:
VOCE TAMBEM DEVE ESTAR ATENTO A ALGUNS SINAIS DESSA DOENQA2

Tosse

Febre

Coriza
€

Dor de garganta

Diﬁculdade
de respirar

Ao sentir trés ou mais sinaisjuntos, principalmente falta de ar, peca
orientacoes ao servico de saude mais pro'ximo de sua casa,
ou ligue para o telefone 136.

,

Lembre-se:
\

ii

Nem todas as pessoas que
estao contaminadas mostram estes sinais,
mas elas também podem espalhar o virus
e contaminar outras pessoas.

DICA LEGAL:

U

Produza em casa, para vocé e seus familiares, mascaras de pano
VOCé Iré Precisar d6! (Tecido; Elastico; Tesoura;Agulhaelinha.)
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Tecido de
algodao!
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Elastico
de20cm

Sualmascara
esta pronta!

1 — Corte o tecido em formato de retangulo, como mostra o desenho;
2 — Faca 3 dobras, marcando os vincos feitos no tecido;
3 — Costure ou cole as laterais do tecido, sem esquecer de prender o
elastico ou o cordao que ira prender a mascara no rosto.
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Para mais informacoes sobre o novo coronavirus consulte a pagina
do Ministerio da Saude https://saude.gov. br/coronavirus

Missao:

Promovera sacide pliblica e a
inclusao social pormeio de
acoes de saneamento e
salide ambiental.
www.funasa.gov.br

@funasa_oﬁcial
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