CORONAVÍRUS

Orientações e cuidados básicos sobre sinais e
sintomas do Coronavírus de acordo com a Anvisa

Para proteger sua saúde, siga medidas simples, que
podem evitar a transmissão de doenças:
Lave as mãos
frequentemente com
água e sabão. Se não
tiver água e sabão,
use álcool gel.

Cubra o nariz e a boca
com lenço descartável
ao tossir ou espirrar.
Após, descarte o lenço
no lixo e lave as mãos.

Procure manter os
ambientes ventilados
e evite aglomerações
e ambientes
fechados.

Não compartilhe
objetos de uso pessoal,
como talheres, pratos,
copos ou garrafas.

Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar,
dentro de um período de até 14 dias, após viagem para
a China, você deve procurar a unidade de saúde mais
próxima e informar a respeito da sua viagem.

Reforçamos que nenhuma suspeita de ocorrência de contaminação
por coronavírus foi registrada na área de influência do Porto do Açu.
Não há suspeita no complexo, que segue executando os protocolos da
Anvisa e adotando medidas preventivas.

CORONAVIRUS

Guidelines and basic care about signs and symptoms
of Coronavirus according to Anvisa

To protect your health, adopt the following measures
to avoid the spread of diseases:
Wash your hands often
with soap and water for
at least 20 seconds. Use
an alcohol-based hand
sanitizer if soap and
water are not available.

Cover your mouth and
nose with an issue or
your sleeve (not your
hands) when coughing
or sneezing.

Avoid crowded or
closed places.

Do not share personal
belongings such as
cutlery, plates, glasses
or bottles.

If you feel sick and present fever, cough, or difficulty
of breathing, and have travelled to China in the last
14 days, you should seek medical care and tell
health professionals about your recent travel and
your symptoms.

We reinforce that no suspicion of occurrence of contamination by
coronavirus was registered in the Porto do Açu's area of influence.
There is no suspicion in the complex, which continues to execute
Anvisa's protocols and adopt preventive measures.

