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O que é Covid -19 
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Covid-19 é uma Infecção respiratória aguda causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2, 
potencialmenre grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. 

Sabe-se que há diversas Cepas do Vírus 
(mutações), portanto, mesmo que o 
indivíduo já tenha contraído a doença pode 
se reinfectar. 



Como é Transmitido? 
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Como se prevenir da Covid-19: 
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USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS 
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O Decreto Estadual 64.959/2020  e o Decreto 30.834/2020 estabelecem 
o uso geral e obrigatório de máscaras. 



PRINCIPAIS CUIDADOS NO USO DE MÁSCARAS: 
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• Higienize as mãos antes e depois de colocar a peça (lave com 
água e sabão, ou aplique álcool em gel 70%) 

• Não toque no pano da máscara e não a remova para falar, 
tossir ou espirrar; 

• A máscara deve cobrir queixo, nariz e ficar justa ao rosto; 
• Se a máscara ficar úmida ou molhada, troque por uma limpa 

e seca; 
• Para colocar, ajustar ou retirar, sempre utilize as alças ou o 

elástico; 



HIGIENIZAR AS MÃOS CORRETAMENTE 
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Lembre-se 
A higienização das mãos 
deve ser frequente. 



Estou com sintomas de gripe o que devo fazer? 
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• O Servidor com sintomas gripais deve procurar as UPA ou Centro de Triagem do 
Covid-19 ou rede particular para avaliação médica e testagem do Covid-19; 

 
• O servidor deve manter isolamento social conforme orientações do ministério da 

Saúde; 
 
• Os atestados de afastamentos por Covid-19 devem ser encaminhados 

digitalizados via memorando 1doc  diretamente ao SESMT; 
 
• Em caso de isolamento social / comunicante : o Servidor deve proceder da mesma 

forma encaminhando o atestado digitalizado via memorando 1doc ao SESMT; 
 
* Síndrome Gripal (SG): Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (02) dos seguintes sinais e sintomas: 

febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.  
 



MEDIDAS GERAIS 
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• O uso de máscara é obrigatório em todos os estabelecimentos da 
Prefeitura; 

• Proibida a circulação de crianças e demais familiares dos servidores nos 
ambientes de trabalho; 

• Os servidores devem seguir o que determina os decretos municipais 
sobre Covid-19 


