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Estamos, aos poucos, retomando nossas rotinas habituais, especial-
mente de retorno ao trabalho, mas o cenário atual ainda exige muitos 
cuidados.
O novo Coronavírus continua circulando por aí e invade nosso 

organismo, principalmente, pela boca, nariz e olhos. Por isso, precisamos nos 
proteger! Evite que suas mãos ajudem a colocar o vírus dentro de você. 
Higienize as mãos sempre e use a máscara.
Para apoiar o retorno seguro às atividades, �zemos esta cartilha com 

dicas práticas para sua proteção e também a proteção de quem você 
ama. Adote nossas dicas no seu dia a dia e compartilhe estas 
informações com seus familiares, amigos e conhecidos. Disseminando 
informações seguras você também salva vidas!



ANTES DE SAIR 
DE CASA

Certi�que-se de que sua máscara está em boas 
condições. 

Ela deve cobrir seu nariz e boca, estar limpa e sem 
umidade;

Sempre tenha máscara reserva na sua bolsa, no carro 
ou no seu armário do trabalho.

A máscara deve ser trocada a cada 3 horas;

Antes de colocar a máscara, higienize as mãos ade-
quadamente.

Tenha sempre um frasco de álcool em gel com você.
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Use máscara durante todo o tempo em que estiver fora 
de casa e evite manuseá-la;

DISTÂNCIA

1,5 MMantenha uma distância segura das outras pessoas.
Sempre que possível �que pelo menos a 1,5 metros 

de distância de outras pessoas;

Evite ao máximo tocar em superfícies e objetos;

Evite também tocar o rosto;

Evite ambientes fechados e com aglomeração;

Higienize as mãos frequentemente e sempre 
que tocar a máscara ou em superfícies.

FORA DE CASA
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Não cumprimente ninguém com beijos 
ou apertos de mão;

Fique atento ao novo limite de pessoas 
no elevador e, sempre que puder, pre�ra as 
escadas;

Inclua na sua rotina a higienização de mãos 
com álcool em gel e água e sabão;

AO CHEGAR NO
TRABALHO
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Ao usar as escadas e tocar os corrimãos, 
não se esqueça de higienizar as mãos 

logo em seguida;

Em �las, respeite o distanciamento
de 1,5 metros entre as pessoas.

1,5 m
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Estamos, aos poucos, retomando nossas rotinas habituais, especial-
mente de retorno ao trabalho, mas o cenário atual ainda exige muitos 
cuidados.
O novo Coronavírus continua circulando por aí e invade nosso 

organismo, principalmente, pela boca, nariz e olhos. Por isso, precisamos nos 
proteger! Evite que suas mãos ajudem a colocar o vírus dentro de você. 
Higienize as mãos sempre e use a máscara.
Para apoiar o retorno seguro às atividades, �zemos esta cartilha com 

dicas práticas para sua proteção e também a proteção de quem você 
ama. Adote nossas dicas no seu dia a dia e compartilhe estas 
informações com seus familiares, amigos e conhecidos. Disseminando 
informações seguras você também salva vidas!

TRABALHANDO

Higienize a mesa, objetos e equipamentos ao 
chegar ao seu posto de trabalho;

Utilize TNT descartável;

Use desinfetantes aprovados pela ANVISA como 
binguanida, quaternário de amônio ou álcool 70°;
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Após higienizar seu posto de trabalho, não se 
esqueça de higienizar bem as mãos;

Após a manipulação de documentos recebidos, 
higienize suas mãos;

Inicie a limpeza pelas superfícies mais limpas e 
depois siga para as mais sujas.

Por exemplo: tela, teclado, mouse e 
telefone, respectivamente;

Deixe sobre a mesa somente o essencial para o 
trabalho a �m de facilitar a limpeza;

Evite compartilhar objetos como copos, 
canetas, por exemplo.

Quando compartilhar algo assim, higienize os 
objetos e suas mãos antes e após o uso.
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REFEIÇÕES E 
CAFEZINHOS

Higienize suas mãos antes de qualquer refeição;

Não compartilhe alimentos e utensílos;

Mantenha o distanciamento também durante suas pausas para 
refeições;

Combine com seus colegas e estabeleça uma rotina de uso dos 
espaços destinados para refeições, para que não haja aglomeração. 
Respeite o  limite de pessoas estabelecido em cada copa.
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Evite reuniões presenciais;

Caso tenha a necessidade de realizá-las, limite a quantidade de 
pessoas, garantindo a distância mínima de 1,5m entre cada pessoa;

Se possível, reúna-se em ambientes abertos e arejados.

REUNIÕES
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AO CHEGAR 
EM CASA

Tire os sapatos na entrada;

Limpe seus pertences com os produtos mencionados anterior-
mente: óculos, chaves, bolsas, carteiras, celulares e crachás, entre 
outros;

Higienize suas mãos com água e sabão;

Retire sua máscara (se for descartável, você deve jogá-la fora; caso 
seja de tecido reutilizável, lave-a com água e sabão ou água sani-
tária antes de usá-la novamente);
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Sempre higienizar roupas de trabalho separada das roupas de uso 
em casa.

Reserve um local na sua casa para deixar roupas, mochilas e itens 
pessoais usados e evite colocá-los em áreas limpas como sofá, cama e 
mesa; 

Tome banho e coloque roupas limpas;
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Hospital de Base
www.hospitaldebase.com.br/coronavirus

hospitaldebaseriopreto

@hospitaldebaserp

youtube.com/hospitaldebasesjrp

RELEMBRANDO

A higienização de mãos é a medida mais segura e e�caz 
para a prevenção da Covid-19

Faça etiqueta respiratória:
Ao tossir ou espirrar, use lenço descartável ou o antebraço para cobrir a 

boca e nariz; 
Em seguida, descarte o lenço e higienize suas mãos;

Orientações gerais:
Lave as roupas de cama e banho com água e sabão e evite agitar ou 

sacudir as roupas antes da lavagem;
Caso leve seu pet para passear, limpe as patinhas dele com água e sabão ao 

chegar em casa;
Se apresentar sinais e sintomas como tosse, coriza, perda de olfato ou 

paladar, evite sair de casa e procure ajuda médica se os sintomas se 
agravarem como falta de ar e febre persistente.

A pandemia é uma realidade. Seja responsável. 
Cuide de você e de todos!
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Hospital da Criança
e Maternidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fonte: Ministério da Saúde e Hospital Sírio Libanês

Hospital de Base
www.hospitaldebase.com.br/coronavirus

hospitaldebaseriopreto

@hospitaldebaserp

youtube.com/hospitaldebasesjrp


