AÇÕES MINASLIGAS
O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS
E O MAIS IMPORTANTE, FAZER USO OBRIGATÓRIO DOS
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MASCÁRA.

O que é ?
O coronavírus pertence a uma grande família viral que causa infecções respiratórias em
seres humanos e em animais. Em janeiro de 2020, foram identiﬁcados casos de pneumonia de causa desconhecida ocorridos na cidade de Wuhan, na China, onde houve a
detecção de um novo coronavírus, que ainda não havia sido identiﬁcado em humanos.
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Sintomas
TOSSE SECA

FEBRE

DOR DE CABEÇA

2

DOR DE GARGANTA

CANSAÇO

FALTA DE AR

PERDA DO PALADAR

O que fazer se apresentar
os sintomas?
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A orientação é ficar em casa, acompanhar os
sintomas e procurar um pronto-atendimento
na ocorrência de falta de ar. Mantenha as condutas de precaução. Procure apoio e informação. Cuide-se!
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A Minasligas tornou obrigatório o uso de máscaras em todos os ambientes da empresa,
inclusive no percurso casa-trabalho e vice
versa. Na área industrial, continua sendo
obrigatório o uso da máscara PFF2. É importante observar as recomendações em todos
os locais que necessitar ir: supermercados,
padarias e outros.

Etiqueta de contato
Lavar as mãos com
água e sabão, por pelo
menos 20 segundos
várias vezes ao dia ou
higienizar com álcool
em gel 70%.

Cobrir a boca e o
nariz ao tossir ou
espirrar com um
lenço de papel e
depois jogar no
lixo. Ou utilizar o
antebraço.

Evitar tocar os olhos,
o nariz e a boca com
as mãos sujas.

Ficar em casa
quando estiver
doente.

Evitar contato
próximo com
pessoas doentes.

Não compartilhar
objetos de uso
pessoal, como
talheres, toalhas,
pratos e copos.

Evitar aglomerações.
Manter os ambientes
ventilados.

Manter distância
de pelo menos
1, 5 metros para
conversar com
qualquer pessoa.

Evitar cumprimento
de mãos e abraçar.

Outras dúvidas.

Há necessidade
de uso de máscara
preventiva?
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Relembre as formas
de transmissão
A transmissão acontece de uma pessoa doente
para outra ou por contato próximo por meio de

Espirro

Catarro

Tosse

Gotículas
de saliva

Contato físico com pessoas
infectadas (cumprimento de
mão, beijo e abraços).
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Existe vacina
contra o coronavírus?
Ainda não há vacina contra o coronavírus.
Mantenha os cuidados de prevenção. Importante: siga os protocolos da empresa, notícias oficiais, decretos e mantenha a mesma
atenção em casa ou fora dela.

Acesse o aplicativo do Ministério da Saúde.

Coronavírus SUS.

