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O que é o novo coronavírus?
Coronavírus é uma família de vírus que causam
infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus
provoca a doença chamada Covid-19.
A maioria das pessoas se infecta
com os coronavírus comuns ao
longo da vida. Crianças pequenas
são as mais propensas a se
infectarem com esses tipos mais
comuns do vírus.

Quais os sintomas do Covid-19?

Febre alta

Tosse

Falta de ar

Atenção: se estiver com sintomas de gripe, fique em
casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da
Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um
hospital de referência caso esteja com falta de ar.

Como acontece o contágio?
A transmissão acontece de uma pessoa que esteja
com o vírus (mesmo assintomática) para outra
pessoa, ou por contato próximo, por meio de:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Aperto de mãos
Gotículas de saliva
Espirro
Tosse
Catarro
Objetos e superfícies
contaminadas

Como tratar o Covid-19?
Ainda não há tratamento para o novo coronavírus. O
Ministério da Saúde recomenda repouso, isolamento e
controle dos sintomas, que aparecem, em média, cinco
dias após o contágio.
Para controle da febre, beba bastante água. Utilize
umidificador de ar e tome banho quente para aliviar
tosse e dor de garganta. Medicamentos como dipirona
e paracetamol podem auxiliar, mas evite o ibuprofeno.
Fique alerta para possíveis complicações após o
sétimo dia de sintomas e procure urgentemente
um serviço de saúde, caso isso aconteça.

Comparativo de sintomas
das doenças respiratórias

Policiais civis: cuidados especiais
❑ Use sempre EPI, como máscara descartáveis, luvas e
álcool em gel;
❑ Mantenha distância segura de dois metros no
atendimento em Delegacias;
❑ Durante as abordagens, evite proximidade com o
rosto das pessoas, que podem tossir ou espirrar; Se
acontecer, lave imediatamente mãos e rosto com
água e sabão;
❑ Informe seus superiores sobre a abordagem de
pessoas que apresentam os sintomas da doença;

Ao término da escala de trabalho:
❑ Ao voltar para casa, não toque em nada antes de
realizar o protocolo de higienização;
❑ Deixe carteira, bolsa, mochila, óculos, chaves, celular e
demais objetos pequenos separados para que sejam
limpos um a um;
❑ Não se esqueça de higienizar distintivo, armas e
demais equipamentos;
❑ A desinfecção deve ser feita com água e sabão, álcool
em gel ou líquido 70%, ou solução de água sanitária
diluída em água potável (25ml da primeira para cada
litro da segunda);
❑ Tire as roupas de trabalho e lave-as o mais rápido que
puder. Ao fazer isso, limite o máximo possível o
contato com a pele, os olhos, o ambiente e outras
roupas limpas (não agite as roupas);
❑ Tome um banho imediatamente, ou lave as áreas
expostas da pele com água e sabão;
❑ Monitore qualquer sintoma da doença.

Cuidados gerais necessários
❑ Lave com frequência as mãos com água e
sabão, ou higienize com álcool em gel 70%;
❑ Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com
lenço ou com o braço;
❑ Mantenha distância de cerca de 2 metros de
qualquer pessoa tossindo ou espirrando;
❑ Higienize sempre os objetos de manuseio
frequente, como celular, chaves, carteira, etc;
❑ Não compartilhe objetos de uso pessoal, tais
como talheres, toalhas, pratos e copos;
❑ Mantenha os ambientes limpos e ventilados;
❑ Se estiver doente, evite contato físico com
outras pessoas, principalmente do grupo de
risco, e fique em casa até melhorar;

Máscaras de tecido
O Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras
de tecido pela população em geral, veja os cuidados:
❑ A máscara de tecido é de uso individual e não pode
ser compartilhada em nenhuma hipótese;
❑ É preciso que a máscara tenha pelo duas camadas de
tecido, podendo ser algodão, tricoline ou outros
tecidos mais grossos;
❑ Deve cobrir totalmente a boca e nariz, ficando bem
ajustadas ao rosto e sem espaço nas laterais;
❑ Troque a máscara a cada duas horas e lembre-se de
lavá-las corretamente: utilize água e sabão, deixe
secar naturalmente e passe em ferro quente.

ADPESP no combate ao Covid-19
Durante a crise causada pelo novo coronavírus,
a Associação dos Delegados de Polícia do Estado
de São Paulo tem adotado uma série de iniciativas
em prol da segurança dos policiais civis paulistas.
Canais de apoio
www.adpesp.org.br/covid19
assessoria@adpesp.com.br
(11) 9 5126 2000
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