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Distanciamento Social
É uma medida de afastamento social utilizada em resposta a uma
pandemia.
Medidas de distanciamento

É essencial para a promoção
da Saúde
Pública, por nos permitir
proteger
As medidas
de distanciamento
são das
mais efetivas na redução da transmissã
COVID-19
e têm
como objetivo
o contacto
entre pessoas, com exceção daq
a população quebrando
a cadeia
de transmissão
entrereduzir
indivíduos,
e é
coabitam. (sem sintomas) com baixo risco de
aplicável a pessoasque
assintomáticas
AS PESSOAS DEVEM
contrair doença.

• Manter uma distância de pelo menos 1,5-2 m

Evite contacto próximo com outras pessoas. Em espaçosdas
abertos
outras pessoas;
mantenha a distância mínima de 1 metro de outras pessoas e no interior
• Evitar o contacto com pessoas que aprese
assegure que não se encontra a menos de 2 metros das mesmas.

sintomas sugestivos de COVID-19, como
tosse ou diﬁculdade respiratória;

• Sempre que possível, trabalhar a partir de
(teletrabalho);

2 metros
1,5-2 metros

• Utilizar, de preferência, serviços telefónico
eletrónicos, para entrar em contacto com o
serviços, como supermercados ou farmácia
quando possível agendar a sua presença
espaços físicos, como museus, restaurantes,
outros;

• Em caso de necessidade de cuidados mé
utilizar serviços telefónicos ou eletrónicos
contactar previamente os serviços de s
Quando tossimos, espirramos ou falamos, libertamos gotículas, secreções
não esquecendo que estes têm circuitos sepa
ou aerossóis que podem ser inspirados por outras pessoas
ou
para COVID-19,
e que sempre que se justiﬁcar
recorrer presencialmente a estes serviços.
depositar-se em objetos e superfícies que nos rodeiam.
Etiqueta Respiratória

Ao tapar o nariz e a boca com o braço ou com um lenço
papel que
AS de
PESSOAS
NÃO DEVEM
deverá ser colocado imediatamente no contentor de resíduos
• Partilhar artigos pessoais;
indiferenciados, está a proteger outras pessoas. É uma medida
extremamente importante por esse motivo.
• Frequentar
lugares
movimentados

aglomerados de pessoas;

As mãos são um dos principais veículos de transmissão da doença. Não
• Ter
contactos
desnecessários
(como
se esqueça de as lavar regularmente e sempre depois de exemplo,
tossir ou convívios dentro ou fora de casa);
espirrar com água e sabão ou Solução Antissética de Base Alcoólica
• Promover ou participar em eventos que reú
(SABA).

muitas pessoas, sobretudo em espaços fech
Sempre que for necessário reunir com o
pessoas, opte pelo mínimo possível e em e
aberto.
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Máscara Social Reutilizável
Evitar tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos
Não partilhar objetos ou outros bens pessoais nem comida
Lavar as mãos regularmente
1. Antes de colocar a máscara, lave as mãos com água
e sabão ou com uma Solução Antissética de Base
Alcoólica (SABA).
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1.

2. Coloque a máscara com a face interna virada para a
cara.
A face externa deverá ter as pregas viradas para baixo.
3. Ajuste o clipe nasal ao nariz, cobrindo o nariz, a boca
e o queixo.
4. Não deixe espaço entre o rosto e a máscara.
5. Evite tocar na máscara enquanto está a usá-la.
6. Se tocar acidentalmente na parte da frente da
máscara, lave ou desinfete, de imediato, as suas mãos.
7. Antes de retirar a máscara, lave ou desinfete as mãos
e, depois, retire-a pelos elásticos sem tocar na parte da
frente da mesma.
8. A máscara retirada deve ser colocada,
individualmente, num saco plástico fechado, até ser
colocada na máquina de lavar.
9. No final da utilização e manuseamento da máscara,
lave ou desinfete as mãos.
10. Lave a máscara a, pelo menos, 60ºC, com
detergente. Use-a novamente apenas quando estiver
totalmente seca.
11. Siga as instruções de lavagem. Em caso de defeito
ou dano, não use a máscara, substitua-a por outra.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10

11
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Atenção:
Troque sempre a sua máscara nas seguintes situações:
- Ao fim de 4h de utilização, no máximo;
-Assim que ficar
húmida;
9
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-Caso a molhe acidentalmente;

UTILIZAR MÁSCARA, TENHA EM ATENÇÃO
S PASSOS:

- Ou, ainda, se estiver suja.

ienize as mãos, com água e sabão ou com
a solução à base de álcool, antes de
ocar a máscara;

riﬁque qual o lado a colocar voltado
ra a cara (por exemplo nas máscaras
úrgicas deve colocar com o lado branco
ce interna] virado para a cara, e o lado com
ra cor [face externa] virado para fora);

Em qualquer uma destas situações, a máscara deve ser lavada antes de
ser reutilizada.

nda-a à cabeça com os atilhos, dando um
o em cada um, ou com os elásticos, sem os
zar;

ste a banda ﬂexível na cana do nariz,
antindo que a boca, nariz e queixo estão
bertos;

rtiﬁque-se que a máscara está bem
stada à face;

te tocar na máscara enquanto a tiver
ocada. Se tocar, higienize as mãos;

o deve retirar a máscara para falar, tossir
espirrar;

bstitua a máscara por uma nova, se esta
ver húmida, higienizando as mãos entre as
as tarefas. Idealmente não deve usar a
scara durante mais de 4 horas seguidas;

tire a máscara, segurando nos atilhos ou
sticos, a partir da parte de trás (não toque
frente da máscara);

scarte-a de imediato num caixote do lixo*;

ienize as mãos, após retirar a máscara.

s máscaras comunitárias ou de uso social podem
descartáveis ou reutilizáveis. Para tal devem ser
uidas as recomendações do fabricante.

Pela sua saúde e dos que partilham os espaços consigo, siga estas
orientações.
Uma recomendação do Serviço de Saúde Ocupacional e Ambiental do
Politécnico de Coimbra!

