
Todos nós desempenhamos um papel essencial para reduzir o número de casos  
de COVID-19 que exigem atendimento hospitalar em um determinado momento.  
Se a propagação do coronavírus não for desacelerada a um nível  
estável, não haverá leitos hospitalares e máquinas respiratórias  
para todos os pacientes que precisarem.
Distanciamento social é o que podemos fazer para ajudar. 

DISTANCIAMENTO SOCIAL
DESACELERAR A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS PARA SALVAR VIDAS!

CAPACIDADE DO SISTEMA  
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE
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DISTANCIAMENTO SOCIAL É UMA MEDIDA SOCIALMENTE RESPONSÁVEL.
Faça a sua parte para salvar vidas!
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FICAR MAIS EM CASA
Saia somente quando necessário, como quando 
precisar comprar itens essenciais, apresentar-se para  
o trabalho quando este não puder ser feito de casa 
ou quando precisar de atenção médica.

EVITAR AGROMERAÇÕES PÚBLICAS
Limite o seu contato com pessoas com quem não vive. 
Evite lugares com muita aglomeração – escritórios, 
escolas, igrejas, aeroportos, locais culturais, etc. –  
em que estará em proximidade de outras pessoas.

LAVAR AS SUAS MÃOS
Use higienizador de mão antes e depois  
de toda interação pública, e lave suas mãos 
quando voltar para casa. Evite tocar o rosto.

MANTER DISTÂNCIA DAS OUTRAS PESSOAS
Quando estiver em público, mantenha uma distância  
de aproximadamente 2 metros – mais ou menos o  
comprimento de uma cama tamanho king – das  
outras pessoas. Esta medida protege contra a inalação  
de gotículas aéreas que contenham o coronavírus.


