
Lave as mãos com frequência

Evite tocar seu nariz, olhos e boca

      Evite aglomerações e mantenha uma
distância segura de outras pessoas

Use máscara
- Coloque a máscara de modo a cobrir a boca e o nariz;
- Evite tocar na máscara;

- Se a máscara ficar úmida, substitua por uma nova máscara   

 limpa e seca;

- Lavar as mãos com frequência é uma maneira simples
  de prevenção!

- Lembre-se de lavar toda a superfície das mãos até o punho;

- Se não tiver água e sabão à disposição, utilize o álcool em gel;

- O vírus entra no organismo por meio do nariz, boca e olhos.
Evitar levar o vírus da mão para essas mucosas é uma das
melhores medidas para não ficar doente;

- Essa é uma das principais formas de prevenir a disseminação
do novo Coronavírus;
- Evite permanecer em locais fechados com outras pessoas,
como salas de aula, laboratórios e elevador.

As atividades presenciais na FACFISIO estão suspensas,
mas se você precisa  estar no prédio, siga as

orientações!

CORONAVÍRUS
no combate ao



- Coloque a máscara com cuidado, de modo a cobrir a boca e o
nariz, e amarre com segurança para minimizar o espaço vazio
entre o rosto e a máscara;

 

- Enquanto estiver usando, evite tocar na máscara;

 

- Se a máscara ficar úmida, substitua por uma nova máscara
limpa e seca;

 

- Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma
máscara usada, limpe as mãos usando álcool em gel ou água e
sabão;

 

- Não reutilize máscaras descartáveis;
 

 

USO DE MÁSCARA

É obrigatório o uso de máscara dentro do
prédio da FACFISIO!
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Para manter a distância segura de outras
pessoas, e evitar a disseminação do vírus, o
uso do elevador será permitido para apenas

uma pessoa por vez. 
 

Aqueles que utilizarem o elevador deverão
higienizar, com álcool, as superfícies  que

tiveram contato.

USO DO ELEVADOR
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O JEITO CERTO DE LAVAR AS MÃOS

CORONAVÍRUS

Fonte: Secretaria de Saúde do Ceará

Nos banheiros da FACFISIO estão disponibilizados
sabonetes líquidos. Em outros locais do prédio, temos

álcool em gel!
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EVITE AGLOMERAÇÕES  E MANTENHA UMA
DISTÂNCIA SEGURA DE OUTRAS PESSOAS

A transmissão do vírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato com
secreções de pessoas contaminadas, como:
 

– Espirro
– Tosse
– Gotículas de saliva
– Contato físico com uma pessoa infectada
– Toque em objetos ou superfícies contaminadas (seguido de contato
com boca, nariz ou olhos)
 

Para reduzir as chances de transmissão pelo contato com secreções, a
orientação é não permanecer em aglomerações e manter uma
distância segura de outras pessoas de, pelo menos, 1,5 metros.

Evite permanecer em locais 
 fechados, como salas de aula e
laboratórios, com outras pessoas. 

 

Se precisar estar nestes locais, faça o
uso adequado da máscara, mantenha

o distanciamento e higienize suas
mãos com frequência.
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