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DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO



O que vocês conhecem
sobre o 



≠ Covid-19

Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções
respiratórias.

O novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi identificado na
China em dezembro de 2019.

A doença causada por este vírus chama-se COVID-19.



PANDEMIA Covid-19

Em março/2020, a OMS reconheceu a 
existência de 

pessoas com a COVID-19  
em diversos continentes ao mesmo tempo, 
caracterizando-a como uma PANDEMIA.



Alguém sabe 
como o                        

é transmitido            
ou como é possível se
contaminar por ele?



Como se transmite a Covid-19?

O Coronavírus se espalha de pessoas
doentes para saudáveis por gotículas de
saliva, coriza, tosse, espirro.



Como se pega a Covid-19?

• Contato próximo, aperto de mão,
abraços, beijos com pessoas infectadas
e que nem sempre estarão com
sintomas da doença.

• Contato das mãos com objetos e superfícies contaminadas
pelo coronavírus, levando-as à boca, nariz, olhos e ouvidos
sem lavagem prévia.



Como se pega a Covid-19?

• Maçanetas, canetas, painéis eletrônicos, celulares,
copos, talheres, corrimãos, botões de elevadores,
mesas e outros instrumentos de trabalho sempre
podem estar contaminados pelo coronavírus.

• Por isso, ao tocar em alguma destas superfícies e
depois tocar no rosto (boca, nariz, olhos, ouvidos)
existe o risco de se contaminar.



Sintomas da Covid-19

Após ter contato com o coronavírus
os sintomas da Covid-19 

podem aparecer entre 2 e 14 dias, 
e a pessoa infectada já transmite o 

vírus neste período.



Sintomas da Covid-19

A maioria dos casos de Covid-19 não 
apresenta sintomas. 

Quando aparecem, eles lembram 
uma gripe. Porém, alguns casos 

podem ficar muito graves.



Sintomas da Covid-19:
+ comuns + graves

Tosse

Febre 
(37° ou mais)

Dificuldade 
para respirar

Fadiga 
intensa

Dores 
no corpo

Coriza, nariz 
entupido

Garganta 
inflamada

DiarreiaDor de 
cabeça

Outros sintomas menos comuns



Mesmo SEM SINTOMAS 

pessoas infectadas 
podem TRANSMITIR 

a Covid-19



Para se proteger do Coronavírus

Lave as mãos 
constantemente ao longo 
do dia e faça limpezas no 

seu  ambiente e objetos de 
trabalho e de uso pessoal.



• Permaneça em casa e entre em contato imediato com
o serviço médico ou com o responsável da sua
empresa para receber orientações específicas.

• Acesse o App Coronavírus SUS para verificar seus
sintomas.

• Disque 155 para tirar dúvidas e ter mais orientações.

O que fazer caso tenha algum sintoma?



Recomenda-se para os casos suspeitos ou confirmados:

• Isolamento

• Repouso

• Beber bastante água e alimentar-se bem

• Tratar os sintomas conforme orientação médica

• Pessoas com sintomas graves podem precisar ser
hospitalizadas

Tratamento da Covid-19
Ainda não existe vacina ou 

medicamentos específicos para a COVID-19! 




