
CORONAVÍRUS
Medidas a serem tomadas



Protocolo de segurança
Cuidados ao entrar e sair de casa



Evite tocar

Dica: lave suas mãos por 20 segundos

Ao chegar em casa, evite tocar em muitos 
objetos antes de higienizar as mãos. Se 
precisar abrir uma porta você pode tentar usar 
o cotovelo ou o dedo minimo, ou então após 
tocar lave as mãos e higienize os locais 
tocados com álcool ou água sanitária.



Tire os sapatos

Dica: Já deixe próximo a porta seu 
chinelo.

Ao chegar em casa tire os sapatos, evite 
ficar andando com eles pela casa, isso pode 
espalhar o vírus.



Não esqueça dos Pets

Dica: Higienize as patas e focinho com
pano úmido.

Higienize as patas e o focinho do seu pet 
após o passeio. Evite também que eles se 
esfreguem em superfícies externas.



Lavar roupa + Banho

Dica: lave com alvejante, recomendado 
acima de 60 °

Ao chegar em casa tome banho e coloque as 
roupas sujas para lavar. Caso não puder lavar 
as roupas no mesmo dia, as deixe em local 
isolado para que as pessoas da casa não 
tenham contato.



Objetos pessoais

Dica: crie uma caixa de objetos pessoais e 
deixe-a próxima da porta.

Ao chegar em casa coloque seus objetos 
pessoais em uma caixa isolada.

Chaves, carteira, bolsas...



Objetos pessoais

Dica: Lave seus óculos com água e sabão e 
higienize o celular com álcool.

Higienize sempre que possível seus objetos 
pessoais de uso mais frequente como:

óculos e celular
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Embalagens e alimentos

Dica: Para cada 1 litro de água, 20 ml de 
alvejante e borrife nas embalagens.

Higienize as embalagens que trouxe de fora e 
lave os alimentos antes de guardá-los. Como não 
dá para saber se, na gôndola do mercado, alguém 
infectado espirrou ou tossiu sobre os produtos, é 
necessário, sim, adotar essa medida de precaução.



Descarte das luvas e máscaras

Dica: Siga as dicas da área de segurança do 
Trabalho no manuseio das luvas e máscaras.

Retire as luvas e máscaras com cuidado, e 
descarte logo em seguida em local adequado.
Após retirá-las lave as mãos.



Use casacos ou manga longa

Dica: Utilize casacos leves que você possa 
tirar assim que chegar em casa.

Ao sair de casa opte por usar casaco ou 
manga longa, assim o vírus não tem contato 
com sua pele.



Cabelo, barba e adornos

Dica: para as mulheres algumas dicas de cabelo preso:
https://www.dicasdemulher.com.br/penteados-presos/ 

Prenda o cabelo, evite usar adornos, 
mantenha as unhas curtas e faça a barba. 

As mãos são a principal via de transmissão de 
vírus e bactérias, uso de adornos e unhas 
compridas dificultam a higienização das mãos.

Cabelo solto e barba estão mais propensos ao 
vírus.



Uso de dinheiro

Dica: opte pelo uso de cartões

Evite o uso de dinheiro, caso necessite 
higienize as mãos imediatamente.



Uso de lenços descartáveis

Dica: deixe lenços na bolsa, mochila ou 
bolso

Use lenços descartáveis para abrir portas ou 
tocar em superfícies, após uso descarte-os.



Não é desprezo é precaução

Dica: opte por um caloroso sorriso e um
“família cheguei”.

Neste momento evite contato físico com as 
pessoas, mantenha uma distância segura. Ao 
chegar em casa não abrace seus familiares 
antes de se higienizar.



Evite transportes coletivos

Dica: se precisar usar deixe os vidros
abertos.

Evite ônibus ou outros transportes 
coletivos, como: 

Uber, táxi, 99 e demais aplicativos de 
mobilidade.



Febre e falta de ar

Dica: vá ao hospital apenas se for orientado
pelo médico

Se tiver febre e falta de ar antes de sair de 
casa, ligue para:

136 - SUS

0800 644 6655 - UNIMED


