
Evite sair de casa:
tente manter-se em casa para reduzir o risco de infecção. 

Se puder, compre mantimentos para vários dias para evitar 
saídas à rua e faça exercícios físicos dentro de casa.

O QUE DEVE FAZER  

1.5 metros

Manter uma distância mínima de
1.5 metros das outras pessoas.

VAMOS PREVENIR A TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS

O QUE NÃO DEVE FAZER

1.5 metros

1.5 metros

1.5 metros

Em caso de dúvida ligue para:
PENSA
PLATAFORMA EDUCATIVA
DE INFORMAÇÃO 
SOBRE A SAÚDE

*660#

PENSA
PLATAFORMA EDUCATIVA
DE INFORMAÇÃO 
SOBRE A SAÚDE

*660#82149 ou 149084146 82149 ou 149084146 14901490

O Nosso Maior Valor é a Vida

O QUE DEVE FAZER  O QUE NÃO DEVE FAZER

Coff c
of cof

Ahhnn tchimm nnn

Dar beijos, abraços e apertos de 
mãos ou outro contacto físico.

Ficar sem lavar as mãos.
 As suas mãos mesmo não estando 

visivelmente sujas podem ser uma fonte de 
transmissão do vírus.

Lavar as mãos com frequência com água e sabão 
pelo menos durante 20 segundos. Alternativamente, 
poderá usar o álcool gel a 70% durante 20 segundos.

Ficar fora de casa durante muito tempo e
 sem que haja necessidade para tal.

Ficar em casa como forma de reduzir o risco de infecção. 
Se puder, compre comida para vários dias para 

evitar saídas à rua e faça exercícios físicos dentro de casa.

Permanecer em locais onde há muitas pessoas 
especialmente se tiver fraca ventilação.

Evitar aglomerados. Respeitar o espaçamento de 
1,5 metros entre colegas e outras pessoas.

Entrar em transporte público com a 
lotação preenchida.

Respeitar a lotação e o espaçamento entre os 
passageiros. Usar máscara sempre que sair de casa e 

em locais públicos, incluindo nos transportes públicos.

Espirrar ou tossir para o ambiente ou 
próximo de uma pessoa.

Ao tossir, cubrir a boca com o braço em forma 
de V, ou com um lenço de papel depois deitar 

na lata de lixo, de seguida lavar as mãos.

Apoio e informação
www.covid19.ins.gov.mz

www.telessaude.co.mz | www.riscocovid19.misau.gov.mz
Ligue grátis Tmcel 82149 ou 1490 | Vodacom 84146 | Movitel 1490 ou consulte *660# |      84 331 8727
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