
CONSELHOS DE SAÚDE
ESTES SÃO OS ALERTAS E 

QUE VOCÊ DEVE LEVAR EM 
CONSiDERAÇÃO.
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Durante esses tempos de coronavírus, é essencial 
que você cuide da sua saúde física e mental. É por 

isso que aqui você encontrará uma série de 
recomendações que o governo australiano 

disponibilizou a todos os seus cidadãos.



MANTENHA DiSTÂNCiA
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Essa é uma das maneiras mais eficientes de impedir a propagação do vírus: distanciamento 
social. Quanto mais espaço houver entre você e outras pessoas, mais difícil será a disseminação 
do COVID-19.

DiSTANCiAMENTO SOCiAL 
SiGNiFiCA QUE AS PESSOAS DEVEM:

Ficar em casa e sair apenas se for 
absolutamente essencial.

Manter 1,5 metros de distância um dos 
outros.

Evitar contato físicos, como apertos de 
mão, abraços e beijos.

Viajar em momentos tranquilos e evitar 
multidões

Evitar reuniões públicas e contato com 
grupos de risco, como idosos

Praticar uma boa higiene.

TENTE SAiR DE CASA SÓ PARA O ESSENCiAL, COMO:

Ir às compras de comida.

Exercitar-se em um espaço público, como um parque, limitado a não mais que 2 pessoas.

Ir a consultas médicas ou na farmácia

Prestar assistência ou suporte a outra pessoa em um local diferente de sua casa.

Ir para o trabalho se não puder trabalhar em casa.



MANTENHA DiSTÂNCiA
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Se você pode trabalhar em casa, fique lá, se não puder trabalhar em casa e estiver 
doente, não vá ao seu local de trabalho.

OS PASSOS PARA O 
DiSTANCiAMENTO SOCiAL EM 
TODAS AS FAMÍLiAS iNCLUEM:

Manter um mínimo de visitantes.

Desinfetar regularmente superfícies que 
pessoas tocam muito, como mesas, cadeiras, 
maçanetas, entre outras.

Aumentar a ventilação em casa, abrindo janelas 
ou ajustando o ar condicionado.

  

SE ALGUÉM EM SUA CASA ESTiVER 
DOENTE, VOCÊ DEVE:

Cuidar da pessoa doente em um quarto individual, 
se possível.

Manter a porta do quarto do doente fechada e 
tenha uma janela aberta.

Use uma máscara quando estiver na mesma sala 
que a pessoa doente. A pessoa doente também 
deve usar uma máscara facial.

Proteja os membros da sua família, se forem 
pessoas vulneráveis, como adultos acima de 65 
anos ou pessoas com uma doença crônica.



MANTENHA DiSTÂNCiA
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OS PASSOS PARA O DiSTANCiAMENTO 
SOCiAL NO LOCAL DE TRABALHO iNCLUEM:

Evite apertar as mãos para cumprimentar os outros.

Cancele reuniões não essenciais. Se necessário, faça-as 
através de videoconferência ou telefonemas.

Promova uma boa higiene.

Forneça um gel desinfetante para as mãos à base de álcool 
para todos os funcionários.

Limpe e desinfete regularmente as superfícies que muitas 
pessoas tocam.

Abra as janelas ou ajuste o ar condicionado para uma melhor 
ventilação.

Limite o manuseio e distribuição de alimentos no local de 
trabalho.

Evite viagens não essenciais.

PARA REDUZiR A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS 
NAS iNSTiTUiÇÕES DE ENSiNO:

Lave as mãos com água e sabão ou use desinfetante 
constantemente.

Evite multidões

Tenha um horário regular para lavagem das mãos

Limpe e desinfete regularmente as superfícies que muitas 
pessoas tocam.

Se possível, faça aulas ao ar livre.

Abra as janelas e ajuste o condicionamento para uma melhor 
ventilação
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Apesar de praticar o distanciamento social, 
você pode manter contato com seus entes 
queridos e conhecidos por meio de uma ligação 

telefônica, videochamadas ou bate-papos.

Com relação a reuniões públicas e ocasiões 
sociais, elas aumentam significativamente o 
risco de disseminação do COVID-19. As regras 
para esse tipo de encontro diferem entre 
estados e territórios, de acordo com o plano 

de três etapas do COVIDSafe Australia.

Essa pandemia nos fez ficar em casa e limitar 
nossas interações e saídas sociais. Sabemos 
que é um momento difícil para muitos, mas 

nossa saúde deve ser nossa prioridade.

Nestes tempos, é muito importante levar um 
estilo de vida saudável e equilibrado. 
Permaneça ativo, priorize seu bem-estar 
mental e desfrute de uma dieta saudável pode 
ajudar a fortalecer seu sistema imunológico e 

reduzir o risco de depressão e ansiedade.



ATiVO EM CASA
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Manter-se ativo enquanto passa mais 
tempo em casa ajudará sua saúde física e 
bem-estar mental.

Realize exercícios e treinamentos, que 
você pode encontrar na Internet.

Se alimente de forma saudável.

EMBORA O FAST FOOD POSSA SER 
TENTADOR, É ESSENCiAL MANTER 
UMA DiETA EQUiLiBRADA PARA 
UMA BOA SAÚDE.

Encontre receitas que envolvam frutas e legumes.

Teste suas habilidades culinárias.



BEM-ESTAR MENTAL 

TRABALHANDO EM CASA

DiViRTA-SE EM CASA
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Leia um livro

Faça Exercícios

Pratique yoga

Mantenha contato com seus entes queridos

TORNE O TRABALHO EM CASA
CONFORTÁVEL E PRODUTiVO

CUiDAR DO SEU BEM-ESTAR MENTAL EM 
TEMPOS DE CRiSE É TÃO iMPORTANTE 
QUANTO CUiDAR DA SUA SAÚDE FÍSiCA.

Mantenha uma rotina enquanto trabalha em casa.

Faça pausas ativas.

Se alimente com intervalos regulares

Encontre atividades divertidas para poder fazer sozinho ou com 
seus amigos e familiares através da Internet.
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