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Em razão da crescente disseminação da COVID-19, nós da Unip, Objetivo e
Sua Faculdade acreditamos que todos podemos fazer a nossa parte para minimizar
avanço do vírus.
Com isso preparamos este Guia de Prevenção, que tem como objetivo mostrar
que com pequenas atitudes e cuidados individuais, podemos combater o vírus e por
que não, salvar vidas!

Mas, antes de falarmos de ações preventivas,
precisamos entender melhor o que é o Coronavírus.

A doença provocada pelo novo Coronavírus é
oﬁcialmente conhecida como COVID-19, sigla em
inglês para “coronavirus disease 2019” (doença por
coronavírus 2019, na tradução).
Vírus que causa doença respiratória pelo agente
coronavírus, com casos inicialmente registrados na
China e depois em outros países.
O quadro pode variar de leve a moderado, semelhante
a uma gripe. Alguns casos podem ser mais graves,
por exemplo, em pessoas que já possuem outras
doenças. Nessas situações, pode ocorrer síndrome
respiratória aguda grave e complicações. Em casos
extremos, pode levar a óbito.
(Fonte: Governo de São Paulo, 28/04/2020)
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Como é realizada a Transmissão
• Espirro
• Tosse
• Muco (Catarro)
• Gotícula da saliva
• Contato próximo (como abraços e aperto de mãos)
• Contato com objetos infectados e em seguida colocar
as mãos nos olhos, boca, ouvidos, nariz e etc.

Principais Sintomas:

Tosse seca

Febre

Diﬁculdade para respirar

Agora que entendemos o que estamos combatendo,
vamos às ações de prevenção.
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Cuidados para evitar a COVID-19
• Lavar as mãos com água e sabão, ou antisséptico
de mãos a base de álcool
• Lavar as mãos ao espirrar/ tossir; depois de usar o
banheiro, antes ou depois de comer
• Cobrir a boca o nariz ao espirrar e tossir (de
preferência, use lenço descartável, após uso, descarte-o e lave as mãos)
• Evitar contato com pessoas com febre/ tosse
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como
talhares, copos, garrafas e canudos
• Evitar contatos físicos, para minimizar a
transmissão do vírus, como aperto de mão, beijo e
abraço
• É aconselhável o uso de máscaras para circulação
em demais locais
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Uso de máscaras

• Cubra nariz inteiro e queixo
• Encoste apenas no elástico
• Ajuste-a para que não tenha vãos
• Ao tirar a máscara, guarde-a em um saquinho
• Tire a máscara de trás para frente pelo elástico
• Evite encostar as mãos na superfície da máscara
para ajustar, colocar, ou tirar
• Não puxe a máscara para o queixo e pescoço
(Fonte: G1, 28/04/2020)

Conforme e-mails enviados, as unidades do grupo já estão recebendo as
máscaras para utilização por parte de seus colaboradores que estão atuando em
escalas. Junto das demais orientações de cuidados aqui mencionados, pedimos que
os colaboradores vejam o vídeo abaixo (QR Code) e se atentem à reutilização de
forma devida desse material entregue pelo responsável de sua unidade.
Junto deste material, a unidade fará todos procedimentos de intensiﬁcação
sanitária, disponibilidade de álcool em gel e atendimento a qualquer necessidade que
os colaboradores tiverem.

Previna-se! Se todos tomarem cuidado, logo
extinguiremos o Coronavírus.

