
Evite "ambiente fechado", "ambiente com 
aglomeração" e "contato pessoal próximo"!

5 minutos de 
conversa 
equivale a 
uma tosse.

2 metros

Pedimos sua colaboração para prevenir a 
propagação da infecção pelo novo coronavírus

Mantenha distância suficiente 
de outras pessoas!

Mesmo ao ar livre, 
evite exercícios 

que propiciam aglomeração!

Mantenha a distância 
também nos restaurantes!

Não há problema se for caminhada 
ou jogging de poucas pessoas.

Ventilação do recinto! 
Abrindo com frequência 

portas e janelas.

Coloque a máscara 

quando for conversar!
Evite conversar no trem 

e no elevador!

Tenha como meta evitar completamente essas três situações. Mesmo ao 
ar livre, cuidado com aglomerações e contatos próximos!

- Evite refeição em grupo de muitas pessoas.
- Sente-se à mesa deixando uma cadeira 

vazia nos seus dois lados.
- Sente-se alternadamente.
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Tossir ou espirrar 
sem usar nenhuma 
proteção.

Cobrir seguramente o 
nariz e a boca.

Colocar as alças 
elásticas nas orelhas.

Cobrir bem o nariz, não 
deixando espaço nem na parte 
superior e nem nas laterais.

Tossir ou espirrar 
tapando a boca 
com a mão.

Colocar a máscara.
(Cobrir a boca e o 
nariz)

Cobrir a boca e o 
nariz com lenço ou 
lenço de papel.

Cobrir a boca e o 
nariz com a manga.

Esfregar as costas das mãos 
alisando-as.

Molhar bem as mãos com água 
corrente, passar sabão e esfregar 
bem as palmas das mãos.

Esfregar cuidadosamente as 
pontas dos dedos e debaixo das 
unhas.

Lavar bem entre os dedos. Lavar torcendo o polegar com a 
palma da mão.

Não esquecer de lavar também o 
pulso.

Pedimos sua colaboração nas 
medidas contra doença infecciosa

Antes de lavar as mãos

Como lavar as mãos corretamente

Três etiquetas para tossir

Como colocar corretamente a máscara

• Manter as unhas curtas.
• Tirar os anéis e o relógio.

Depois de lavar com sabão, enxaguar bem com água corrente,
enxugar bem e secar com toalha limpa ou toalha de papel.

• Pratiquemos nos lugares onde juntam pessoas, 
como no trem, no serviço, na escola, etc.

As medidas fundamentais contra doenças infecciosas, incluindo 
o novo coronavírus, são: "lavar as mãos" e "etiqueta da 
tosse, incluindo o uso de máscara".

Lavar as mãos(1)

Etiqueta da tosse(2)

Quando não 
tiver máscara

Quando for de 
repente
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É importante lavar as mãos/desinfetar mãos e dedos, usar máscara e manter distância física de 2 m (1 m no mínimo)!  
Ventilação adequada também é muito importante!  

* A “infecção respiratória ou de vias aéreas“ é observada em bacilo da 
tuberculose e vírus do sarampo, em que a transmissão pode ocorrer à 
grande distância devido a pequeníssimas partículas que flutuam no ar 
por tempo prolongado por meio de ar condicionado, por exemplo. Deve 
ser considerado que  o conceito é diferente do da “infecção por 
microgotículas“. 

 Ambiente fechado mal ventilado  Ambiente lotado onde se juntam muitas pessoas  
 Cenas de contato pessoal próximo onde emitem voz ou conversam pertos uns dos outros.  

Evitemos as 3 condições !  

A infecção de novo coronavírus está se expandindo 
através destas vias 

microgotículas 

gotículas contato 

- Ambiente fechado 
- Ambiente lotado 

- Contato pessoal próximo 
# Bares e restaurantes com 

recepção entretenitiva 
# Banquete, Festa com álcool 
# Voz alta  # Cantar 
# Teatro  # Vestiário 
# Sala de reuniões 

Por meio de conversação 
e tosse, inspira-se as 

gotículas e partículas que 
contêm vírus 

O vírus entra pelo nariz e 
boca, através das mãos e 

dedos 
# Maçaneta # Painel táctil  

No ambiente fechado mal ventilado, as partículas menores 
do que 5μm ficam flutuando no ar durante algum tempo, o 

que torna possível a expansão de contágio até uma 
pequena distância. 



"5 situações" que aumentam o risco de infecção
Situação 

① Encontros sociais com bebidas alcoólicas

● Beber álcool melhora o humor e ao mesmo tempo
diminui a atenção. Além disso, a audição diminue e
leva as pessoas a falar mais alto.
● O risco de infecção aumenta quando um grande
número de pessoas ficam em um pequeno espaço por
muito tempo.
● Além disso, compartilhar xícaras e pauzinhos
aumenta o risco de infecção.

Situação 
② Festas longas em grandes grupos

● Longas refeições, entretenimentos durante as reuniões,
jantares tardes com bebidas alcoólicas aumentam o risco de
infecção em comparação com uma refeição curta.
● O risco de infecção aumenta ao comer e beber em um
grande grupo de pessoas, por exemplo, 5 ou mais pessoas,
porque em grupos você tem que falar mais alto e as
gotículas de saliva se espalham com mais intensidade.

Situação 
③

Conversa sem máscara
Situação 

④
Morando juntos em um 
pequeno espaço

Situação 
⑤ Mudança de localização

● Falar de perto sem máscara aumenta o risco de
infecção por gotículas de saliva.
● Casos de infecção sem máscaras foram detectados
durante encontros em karaokê.
● Tenha cuidado ao viajar no interior de carros ou
ônibus.

● Morar junto em um espaço pequeno aumenta o risco
de infecção porque o espaço fechado é compartilhado
por várias pessoas por um longo tempo.
● Foram relatados casos de suspeita de infecção em
áreas compartilhadas, como dormitórios e banheiros.

● Se mudar de local, por exemplo, durante uma pausa
no trabalho, o risco de infecção pode aumentar na
hora do relaxamento e devido às mudanças no
ambiente.
● Foram identificados casos de suspeita de infecção
em salas de descanso, áreas para fumantes e
vestiários.


