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Okeners, como você já deve saber, o coronavírus está se espalhando pelo mundo e agora 
também pelo Brasil. Em face dessa situação inesperada, a Okena está tomando uma 
série de ações preventivas para proteger você, sua família e a sociedade.

Além disso essas medidas preventivas vão nos permitir garantir a continuação dos 
nossos serviços e ajudar a desacelerar a velocidade do contágio no Brasil.
Criamos essa cartilha com algumas dicas práticas e eficientes na prevenção do contá-
gio do vírus. 

Em momentos como esse é importante manter a calma. Fatos inesperados são sempre 
desafiadores, mas seguindo algumas orientações simples vamos passar por mais esse 
desafio. 

Vamos seguir transformando o mundo num lugar melhor!

Comunicado
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IMPORTANTES



Informações

COVID-19 é uma doença respiratória nova, 
causada pelo coronavírus, que foi identifi-
cada pela primeira vez em Wuhan, na 
China. 

De uma forma geral, a transmissão ocorre 
apenas enquanto persistirem os sintomas.

É possível a transmissão viral após a 
resolução dos sintomas, mas a duração do 
período de transmissibilidade é desconhe-
cido neste caso.

O vírus recebeu esse nome por conta 
do formato de suas membranas, que 

lembram uma coroa.

Atualmente, a transmissão se dá principal-
mente por proximidade com pessoa 
contaminada por período prolongado ou 
contato pessoal com secreções contaminadas.

O que é COVID-19? Período de incubação/transmissão

Por quê Coronavírus?

2 a 14 dias
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DE PREVENÇÃO



Medidas de prevenção
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Capacidade do
sistema de saúde

Medidas de prevenção 
diminuem o contágio

Sem medidas protetivas

Com medidas protetivas



Medidas de prevenção
Lavar bem as mãos*

Utilizar álcool em gel

Cobrir o rosto ao tossir ou espirrar

Evitar multidões

Utilizar máscara**

Evite tocar nariz, boca e olhos

Limpar objetos com álcool

Evitar contato físico

Utilizar lenços descartáveis

Evite compartilhar objetos

Informe-se por fontes confiáveis



Como lavar as mãos

Esfregue a palma
de cada mão

Lave os punhos
de cada mão

Esfregue as pontas
dos dedos na palma

da outra mão

Enxágue com 
água corrente

Passe sabonete e 
água limpa nas mãos

Lave o dorso
de cada mão

Esfregue entre os
dedos de cada mão

Seque com uma toalha 
limpa ou papel toalha



Uso de máscaras

1. Bem ajustadas, devem cobrir nariz e boca

2. Devem ser substituídas a cada 2 horas

3. Remover de trás para frente

4. Após substituição, lavar bem as mãos

Ao contrário do que muitos acreditam as 
máscaras só devem ser utilizadas por 
pessoas já contaminadas e por aqueles 
que pertencem a um dos grupos de risco 
(Idosos e pessoas com doenças crônicas 
pré-existentes)

Caso você ou alguém da sua família 
precise usar máscara, siga essas 
orientações:

Uso de máscaras



deu ruim :(
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E SE EU TIVER SINTOMAS?



Deu ruim :(

Se você ou alguém da sua família 
apresentar febre e algum outro 
sintoma:

Comunique imediatamente o seu
gestor e Fontes Humanas.

Ligue 136
Ministério da Saúde

11 4090.1750
Central de atendimento 
Notredame Intermédica

24 horas

Sintomas O que fazer?

Febre alta

PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA

Tosse

Dificuldade para respirar

Dor de cabeça

Coriza

Conjestão Nasal

Dor de garganta

Cianose



procure o seu gestor  
ou o time de Fontes Humanas

11 99296-0992

EM CASO DE DÚVIDAS



OBRIGADO!


