REFERÊNCIA:
Você sabia que o novo Coronavírus
(COVID - 19) pode sobreviver até 5 dias
nos materiais se não desinfectados???
(Doremalen, 2020)

Após uso do banheiro
lavá-lo e passar água
sanitária no piso, vaso e pia
(dilua conforme orientações
do fabricante).
Limpar os materiais e
equipamentos como mesa,
controle remoto, cadeira,
maçanetas, telefone, etc.,
no mínimo duas vezes ao
dia com álcool a 70% com o
uso de luvas se possível.

No quarto do paciente isolado desinfectar
os materiais próximos a ele ao final do
isolamento, para evitar que os moradores
entrem no quarto.

Lavar frequentemente as
mãos: antes e depois de ir ao
banheiro, antes e depois de
tocar no rosto, antes de
manipular alimentos, após
prestar cuidados ao doente,
após retirar luvas e máscaras.
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Como chego em casa?
Deixe o sapato do lado de fora e,
tente usar o mesmo calçado sempre
que sair;
Não os deixe sobre tapetes;
Caso for guardar o sapato em
casa, lavar com água e sabão as
solas e laterais e borrifar água
sanitária.

Limpe com água e sabão e/ou
faça a desinfecção com álcool a
70%, todas as embalagens que
trouxe de fora, antes de guardar.

Se tiver alguém com suspeita de
infecção pelo Coronavirus em casa,
o que devo fazer?

Higienize a maçaneta externa
e interna com álcool à 70%.

Deixe bolsa, carteira, chaves,
etc., em uma caixa na entrada
para serem desinfetadas com
álcool 70%.

Retire as roupas e não as
deixe no chão, pois, podem
contaminar;
Coloque-as em uma sacola de
plástico, cesto ou bacia
individualizada.
Higienize as mãos com
água e sabonete. Caso não
tenha disponível passe álcool
a 70%.
Tome banho após
chegar e lave inclusive
os cabelos.

Use luvas para manipular o lixo.
Descarte as luvas e lave as mãos.
Se não tiver luvas, não leve as
mãos à boca, nariz e olhos e lave
as mãos com água e sabão assim
que descartar o lixo.

Não compartilhar objetos
como:
talheres, copos e
toalhas.

Manter a casa ventilada,
abrindo as janelas;
Deixar ventilado o quarto
do doente e o banheiro
individualizado para ele;
O ideal é que permaneça
em um quarto sozinho e
quando sair manter a
distância de mais de 1 metro
dos outros moradores.

A pessoa com suspeita
de
infecção
pelo
Coronavirus deve evitar
andar pela casa.

Lave
as
roupas
separadamente
na
máquina ou tanquinho com
água e sabão. Se possível
com água quente (90 0C).
Se lavar as roupas de forma
manual use luvas.
O doente deve utilizar
máscara sempre que sair do
quarto, ou manter o uso
contínuo quando não houver
quarto individual disponível;
A pessoa da família que
entrar no quarto individual
deve usar máscara e manter-se
a uma distância de mais de 1
metro.
Caso a pessoa da família
precise ajudar o paciente a se
deslocar pela casa, e ajuda-la
em suas atividades da vida
diária, ela deve usar além da
máscara, avental e luvas.
Todos os moradores da casa
devem cobrir a boca e o nariz
quando forem tossir ou
espirrar: com lenço de papel
ou região do antebraço.
Não usar as mãos!

