
PROGRAMA DE 
SENSIBILIZAÇÃO

APDES

JUNTOS A 
TRAVAR

A CADEIA DE 
TRANSMISSÃO
DA COVID-19

Outras informações importantes:

   Se por ventura o país regressa a uma fase de 
Estado de Emergência, �ca sabendo que os 
Serviços de Saúde continuam a funcionar para 
casos prioritários como:

1. Os serviços de urgências estão abertos 24h! 
Se estiver doente com sintomas graves ligue para 
o 111.

2. As consultas pré-natais e os testes VIH para 
grávidas mantêm-se a funcionar das 8h às 12h! 
Não deixe de ir!

3. Os testes VIH mantêm-se para pessoas com 
sintomas de infecções oportunistas (IST’s, TB); em 
caso de exposição sexual ou no caso de aciden-
te de trabalho com possibilidade de exposição 
ao VIH.

4. A medicação para pessoas que vivem com 
VIH continua a ser disponibilizada das 8h às 
12h, não falte!

5. Se quiser saber mais sobre a COVID-19, 
contacte-nos por via telefónica ou através das 
nossas páginas Facebook!
Somos uma equipa de saúde comunitária para a 
eliminação do VIH/SIDA e estamos sempre 
disponíveis para responder a perguntas sobre o 
VIH e testar gratuitamente.

Tel: 995648182
Facebook: www.facebook.com/tulitatiapdes/
Facebook: www.facebook.com/kuyuyuseguro/
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- O Que é a COVID–19 causada pelo Coronavírus?

Coronavírus é um vírus que é TRANSMITIDO ENTRE 
PESSOAS, através de GOTÍCULAS e SECREÇÕES 
que estão no ar ou pousadas nas superfícies onde 
mexemos.

- Quais os sintomas da COVID-19?

Tosse persistente, febre, dor de garganta, cansaço, 
di�culdades respiratórias e, por vezes, dor de 
cabeça.

- Quais são as pessoas propensas a apanhar a 
doença? 

Todas as pessoas podem apanhar o vírus, principal-
mente, os mais velhos e as pessoas com doenças 
crónicas.

- Posso estar doente e não ter sintomas? 

SIM! O vírus pode estar  incubado até 14 dias, e só 
se manifestar mais tarde. Mas também muitas 
pessoas  nunca desenvolvem sintomas e também vão 
infectando os outros... 

- Como me proteger a mim e aos outros?

1. Quando tossir, ou espirrar, proteger o nariz e a 
boca com um lenço ou com o antebraço.

2. Deitar os lenços no lixo e lavar as mãos sempre 
que espirrar ou tossir.

3. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão 
ou solução de álcool.

4. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca!

5. O uso da máscara e o distanciamento social são 
as medidas de prevenção impostas pelo governo:

-   Use a máscara em lugares públicos fechados ou 
em lugares abertos com aglomerações (ex: merca-
dos);
- Evite frequentar lugares públicos com grandes 
aglomerações bem como ambientes fechados.

- Mantenha uma distância de 2 metros das pessoas 
que encontra, e não dê beijos nem apertos de mão.

- Permaneça em casa, mantenha-a arejada, e não 
receba visitas, principalmente vindas do hospital.

- O que fazer se �car doente?

1. Procure o médico e depois:

2. Permaneça em casa.

3. Não  se dirija ao trabalho, escola ou a espaços 
públicos, nem transportes públicos.

4. Não partilhe pratos, copos, utensílios de cozinha, 
lençóis, etc.

5. Permaneça numa divisão da casa sem contacto 
com outras pessoas.

6. Monitorize os sintomas e coloque uma máscara 
quando estiver com alguém.
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