CAMPANHA DA POPULAÇÃO RURAL
SOBRE AS PRECAUÇÕES CONTRA O CORONAVÍRUS

O que é
a COVID-19?

A COVID-19 é uma doença contagiosa causada pelo
coronavírus mais recentemente descoberto.
Procure
cuidados
médicos

Quais são
os sintomas
da COVID-19?
FEBRE E CANSAÇO

DIFICULDADE
EM RESPIRAR

TOSSE SECA

Muitas pessoas infectadas com a COVID-19 não apresentarão sintomas!

- Através do espirro ou tosse das pessoas infectadas

Como se
passa de
uma pessoa
para outra?

- Levando as mãos à cara depois de tocar as mãos
de pessoas infectadas
- Tocar em coisas contaminadas e depois tocar
o nariz, boca ou olhos
- Bebendo do mesmo copo ou comendo do mesmo
prato com outros quando fora de casa

CAMPANHA DA POPULAÇÃO RURAL SOBRE AS PRECAUÇÕES CONTRA O CORONAVÍRUS
Se tiver febre, tosse e diﬁculdade em respirar, procure cuidados médicos mais cedo.
Fique em casa e isole-se se não se sentir bem. Ligue para o seu centro de saúde antes
de ir para lá. Siga as instruções da sua autoridade de saúde local.

COMO PODEMOS PROTEGER-NOS E PROTEGER OS OUTROS DA DOENÇA COVID-19?
SIM
SIM
NÃO
NÃO

Lave frequentemente as mãos com água
e sabão durante pelo menos 40 segundos,
ou use um anti-séptico de mãos à base
de álcool durante pelo menos 20 segundos.
Não manuseie o fogo ou cozinhe
imediatamente após a utilização do
higienizador de mãos. Forneça material
para a lavagem das mãos no seu ECA

Tosse ou espirra para o cotovelo
ou lenço descartável e
não para as mãos

Evita tocar nos olhos, nariz e
boca, com as mãos

Usa máscara, lenço
ou pano para proteger
o nariz e boca
quando fora de casa

Evita tocar as mãos de outros.
Evita grupos com muita gente e
espaços fechados

Mantenha pelo menos 2 metros
de distância dos outros, por exemplo,
durante o trabalho de campo com la ECA

2 metros
ESCOLAS DE
CAMPO PARA
AGRICULTORES (ECA)

Plataforma Global das Escolas de Campo de Agricultores

http://www.fao.org/farmer-field-schools/en

