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Saiba o que é
e como se prevenir e como se prevenir 



Transmissão 

O vírus espalha-se 
quando as gotículas de 
saliva de pessoas 
doentes entram nos 
olhos, nariz e boca de 
pessoas saudáveis.

O contágio também pode ocorrer ao tocar no rosto ou esfregar os olhos, 
após ter tido contato com alguma superfície contaminada, a exemplo de: 
maçanetas, canetas, celulares, copos, corrimões, botões de elevadores.

Cobrir o nariz e boca com o braço, 
quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e 
boca sem higienizar as mãos;  

O uso de máscara é importante como 
barreira física para reduzir as 
chances de contágio. Deve ser 
utilizada sempre em associação com 
as demais medidas de prevenção. 

Lavar as mãos com água e 
sabão, com frequência; 

Usar álcool gel 70%, quando 
não for possível lavar as mãos;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, 
como talheres, pratos, copos ou garrafas; 

Evitar cumprimentar as pessoas com 
abraços, apertos de mão e tentar manter a 
distância de, pelo menos, 2 metros; 

Manter os ambientes bem ventilados; 

Evitar contato com pessoas que 
apresentem sinais ou sintomas da 
doença;

Evitar aglomeração e locais fechados.

O que você precisa saber
para evitar o contágio



APLICATIVO CORONAVÍRUS SUS

TELE CORONAVÍRUS 155 

Disque Coronavírus 155 é o serviço de 
orientação do Governo do Estado da 
Bahia, em parceria com UFBA e Fiocruz 
Bahia, para  orientar e esclarecer a 
população sobre o novo coronavírus. 

O aplicativo “Coronavírus SUS” está 
disponível no Google Play (para android) 
e App Store (para IOS) e tem acesso a 
informações do Ministério da Saúde, a 
exemplo de mapa das unidades de saúde 
próximas e teste para verificar sintomas 
do coronavírus. 

Dúvidas? Saiba mais!
É importante obter informações de fontes confiáveis.
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