
Luisburgo
voltando
às aulas…

É hora de recomeçar!



Olá!
Hoje vamos aprender como 

nos proteger e também a 
proteger nossos amigos 

contra a Covid-19.



SEM PREGUIÇA!

“Temos que nos unir!
Cada um fazendo a sua parte, 
para que juntos vençamos o 

vírus.”



ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS

03. PREVENÇÃO
Como posso me prevenir 
para não pegar e não 
passar o coronavírus?

04. TRATAMENTO
O que fazer se eu estou 
com Covid-19?

01. TRANSMISSÃO
Como o coronavírus passa 
de uma pessoa para as 
outras?

02. Sintomas
Como saber se estou com 
Covid-19?



O que é a Covid-19? 

É uma doença causada pelo 
coronavírus, que pode ser 
assintomática (sem sintomas), ou 
pode ser só uma “gripezinha”, mas 
que também pode levar as pessoas 
à morte, com falta de ar...



A Covid-19 é perigosa 
para crianças?

Casos graves em crianças são 
muito raros, mas isso não quer 
dizer que podemos deixar de nos 
proteger e proteger quem a gente 
ama...



TRANSMISSÃO
Como o coronavírus passa de uma pessoa para as 

outras?

01.



TRANSMISSÃO

HUMANOS

A transmissão acontece pelo 
ar, pelo contato pessoal e 

pelo compartilhamento de 
objetos manipulados por 

pessoas com o vírus.



LINHA DE TRANSMISSÃO

PESSOA 
CONTAMINADA

Produz novos vírus.

1

VíRUS
Passam para uma 
pessoa saudável.

2

INFECÇÃO
O vírus entra no 

organismo de outra 
pessoa e…

3

DOENÇA
Temos uma nova pessoa 

com o vírus e ela pode 
ficar doente.

4



SINTOMAS

02.

Como saber se estou com Covid-19?



SINTOMAS MAIS COMUNS

FEBRE CEFALEIATOSSE SECA DOR NO CORPO

CORIZA DIARREIAPERDA DE 
OLFATO E 
PALADAR

Variam de uma pessoa para outra.



SINTOMAS MAIS COMUNS



PREVENÇÃO
Como posso me prevenir para 
não pegar e não passar o 
coronavírus?

03.



PREVENÇÃO

USE LUVAS
(SOMENTE GRUPOS DE 

RISCO ELEVADO)

USE MÁSCARA 
CORRETAMENTE

LAVE AS MÃOS 
COM 

FREQUÊNCIA

MANTENHA 
DISTÂNCIA

EVITE 
AGLOMERAÇÃO

DISINFECÇÃO 
DE OBETOS E 
SUPERFÍCIES



A MÁSCARA DEVE SER UTILIADA DE 
FORMA CORRETA!

CERTO ERRADO

x





MANTENHA O 
DISTANCIAMENTO

< 1,5m >



LAVE AS MÃOS CO FREQUÊNCIA





EVITE 
AGLOMERAÇÕES, 
INCLUSIVE FORA 
DA ESCOLA



EVITE RISCOS!
OBEDEÇA AS ORIENTAÇÕES DOS 
MONITORES



CUIDE DE 
VOCÊ!
CUIDE DO 
SEU 
PRÓXIMO! 



A PANDEMIA NÃO ACABOU!

Vários países do mundo ainda 
não controlaram a doença e 
ainda existem novos vírus 
aparecendo. Temos que 
manter a vigilância e a 
prevenção!



ESTAMOS AQUI 
PARA TE 
AJUDAR
E CUIDAR PARA 
QUE NÃO SE 
CONTAMINE
Nossa equipe está treinada para 
realizar todas as medidas necessárias 
para impedir a proliferação do vírus no 
ambiente escolar.



TRATAMENTOS
O que fazer se eu estou com Covid-19?

04.



SE CUIDE!

ÁGUA
Se hidrate, beba 
bastante água e suco 
natural.

SONO
Procure descansar, para 
que seu corpo se 
restabeleça mais depressa

MEDICAMENTOS
Consulte seu médico 
para indicar as 
medicações corretas

ALIMENTAÇÃO
Consuma alimentos saudáveis 
para o seu organismo ter mais 
força contra o vírus

Se estiver com sintomas, consulte seu médico e fique em casa.



CONTINUE ESTUDANDO!

As aulas online continuarão 
a acontecer.
Caso você não possa vir à 
escola, não deixe de 
acompanhar as atividades 
propostas e os PET’s.



PELO 
COMPUTADOR



TABLET



OU 
CELULAR



OBRIGADO!

Enf. André de Oliveira Lacerda
Coordenação de Atenção Primária em Saúde
+55 (33) 3378-7068
saude@luisburgo.mg.gov.br

Aberto para perguntas.



Acesse o nosso site e fique por dentro das atualizações sobre a 

Pandemia na nossa cidade:

https://www.luisburgo.mg.gov.br/index.php/covid-19


