
Orientações da OMS 
para prevenção da 

COVID-19
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O que posso fazer para me 
proteger e evitar transmitir 

para outras pessoas?
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1. Lave as mão frequentemente com água e sabão, 
ou se não puder, hienize sua mãos à base de álcool, 
para matar o vírus que podem estar nas suas mãos;

2. Mantenha pelo menos 1 metro de distância de 
qualquer outra pessoa, principalmente de quem
apresentar sintomas como: tosse e espirro;

3. Certifique-se de que você e as pessoas que se 
encontram no mesmo ambiente estão seguindo
uma boa higiene respiratória, como cobrir boca e 
nariz com a parte interna do cotovelo ou usar 
lenço quando tossir ou espirrar e em seguida 
descartar imediatamente;
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4. Se não se sentir bem, fique em casa. Em caso
de febre, tosse e dificuldade em respirar, procure
atendimento médico;

5. Pessoas doentes devem adiar ou evitar viajar
para áreas afetadas pelo coronavírus, por 
exemplo em países, estados ou cidades
em que há transmissão contínua do vírus;

6. Pessoas que viajaram e retornaram de áreas
afetadas devem monitorar seus sintomas durante
14 dias e seguir os protocolos locais. E em caso de
sintomas, deve-se procurar um médico e informar
sobre seus sintomas e o histórico de sua viagem.



Aplique uma quantidade suficiente 
de preparação alcoólica (por ex: álcool 

em gel) em uma mão em forma de 
concha para cobrir todas as 

superfícies das mãos.

Friccione  as palmas 
das mãos entre si;

Friccione a palma direita
contra o dorso da mão esquerda

entrelaçando os dedos e vice-versa;

Duração de todo o procedimento: 20 a 30 seg

Como fazer a limpeza correta
das mãos à base de álcool?
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Friccione o dorso dos dedos de
uma mão com a palma da mão oposta,
segurando os dedos, com movimento

de vai-e-vem e vice-versa;

Friccione o polegar esquerdo com o
auxílio da palma da mão direita, 

utilizando-se de movimento circular
e vice-versa;

Friccione as polpas digitais e unhas
da mão direita contra a palma da mão

esquerda, fazendo um movimento
circular e vice-versa.

Quando estiverem secas, suas
mão estarão seguras.

Friccione a palma das mãos entre
si com os dedos entrelaçados;
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Molhe as mãos com água; Aplique na palma da mão uma quantidade
suficiente de sabonete líquido para cobrir

todas as superfícies das mãos;

Ensaboe as palmas das mãos, 
friccionando-as entre si;

Esfregue a palma da mão direita contra
o dorso da mão esquerda entrelançando

os dedos e vice-versa;

Duração de todo o procedimento: 40 a 60 seg

Como higienizar as mãos com
água e sabonete?
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Ensaboe os dedos e friccione os
espaços interdigitais;

Esfregue o dorso dos dedos de uma mão
com a palma da mão oposta,

segurando os dedos com movimento
de vai-e-vem e vice-versa;

Esfregue o polegar esquerdo com o
auxílio da palma da mão direita,

utilizando-se de movimento circular
e vice-versa;

Friccione as polpas digitais e unhas da mão
direita contra a palma da mão esquerda,
fazendo movimento circular e vice-versa;
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No caso de torneiras com contato
manual para fechamento, sempre

utilize papel toalha;

Agora suas mãos
estão seguras.

Enxague bem as mãos 
com água;

Seque as mão com papel 
toalha descartável;
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Qual é a orientação da OPAS 
e da OMS no que diz respeito 

ao uso de máscaras?
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A OPAS e a OMS recomendam que as máscaras 
cirúrgicas sejam usadas por:
- Pessoas com sintomas respiratórios, como tosse 
ou dificuldade de respirar, inclusive ao procurar 
atendimento médico;
- Profissionais de saúde e pessoas que prestam 
atendimento a indivíduos com sintomas respiratórios;
- Profissionais de saúde, ao entrar em uma sala 
com pacientes ou tratar um indivíduo com sintomas 
respiratórios.

* É obrigatório o uso de máscara na cidade de 
São Paulo
Decreto 64.959, de 4 de Maio de 2020.



Como colocar, usar, tirar e 
descartar uma máscara:
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1. Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com 
um higienizador à base de álcool ou água e sabão;

2. Pegue a máscara e verifique se está rasgada ou 
com buracos;

3. Oriente qual lado é o lado superior (onde está a 
tira de metal);
4. Assegure-se que o lado correto da máscara está 
voltado para fora (o lado colorido);
5. Coloque a máscara no seu rosto. Aperte a tira de 
metal ou a borda rígida da máscara para que ela se 
adapte ao formato do seu nariz;
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6. Puxe a parte inferior da máscara para que ela 
cubra sua boca e seu queixo;
7. Após o uso, retire a máscara; remova as presilhas 
elásticas por trás das orelhas, mantendo a máscara 
afastada do rosto e das roupas, para evitar tocar nas 
superfícies potencialmente contaminadas da 
máscara;
8. Descarte a máscara em uma lixeira fechada 
imediatamente após o uso;
9. Higienize as mãos depois de tocar ou descartar a 
máscara – use um higienizador de mãos à base de 
álcool ou, se estiverem visivelmente sujas, lave as 
mãos com água e sabão.


