
O Ministério da Saúde prevê que nas próximas duas semanas haverá 
grande aumento de casos de infecção por coronavírus no Brasil. 

Chegou a hora do brasileiro mostrar sua força para o mundo todo! Mostrar que é 
capaz de fazer melhor que os outros países no combate ao coronavírus no Brasil!

Só depende de cada um de nós, veja como:

Coronavírus é uma família de vírus que 
causam infecções respiratórias. O novo 

agente do coronavírus foi descoberto em 
31/12/19 após casos registrados na China. 

1. Primeiro sem pânico
A pandemia já era iminente, era ape-
nas uma questão de tempo este 
anúncio, mas nós podemos fazer 
esta história ser diferente aqui no 
Brasil.

2. Sem fake News
Se quer ser o primeiro a divulgar 
algo, consulte a fonte. O site do Mi-
nistério da Saúde (saude.gov.br) pos-
sui informações confiáveis. Duvidou 
não repasse!

3. Sem beijo, abraço e aperto de mão
Nosso país é caloroso, é a nossa 
característica reconhecida mundial-
mente. Mas, vamos mudar o hábito 
por um ano. Todos vão entender a 
necessidade de cumprimentar com 
apenas com um sorriso à distância.

4. Visita aos idosos podem esperar 
também
Idosos acima de 60 anos são um dos 
principais grupos de risco. Podemos 
evitar de levar algo indesejado para 
eles.

5. Lave sempre as mãos e procure não to-
car o rosto
Não precisa nem explicar. Lave frequente-
mente!

6. Cubra o rosto quando tossir
Dê preferência usando os ombros ou bra-
ços.

7. Respeite o próximo
Bom senso nunca é demais. Pode ter uma 
pessoa precisando mais que você. Sem 
correria, sem empurrão e brigas. Respeite 
sempre!

8. Evite aglomerações
Se puder permanecer em casa, evitar lo-
cais fechados, com muitas pessoas, fazer 
home office, melhor.

9. Sempre alerta
Nós podemos ser os vigilantes. Se souber 
de algum caso, reporte!


