
COVID-19: CUIDADOS GERAIS
PARA IDOSOS EM

DISTANCIAMENTO SOCIAL
 



Medidas básicas para a
prevenção da COVID-19

Lave as mãos com
frequência.

Utilize água e sabão ou
álcool em gel a 70%.

Evite tocar no rosto. Ao
tossir ou espirrar, cubra

a boca e nariz com a
dobra do cotovelo ou

lenço descartável.
 
 
 
 
 
 

Higienize objetos
como cadeados,

chaves, celulares,
maçanetas, dentre

outros.
A limpeza das

superfícies deve ser
realizada com solução
de hipoclorito de sódio

(água sanitária) ou
álcool 70%.

 
 

Não compartilhe objetos
de uso pessoal, como

copos, talheres e toalhas
de banho; e os mantenha

sempre higienizados.
Deixe os ambientes bem

ventilados. Dê
preferência à ventilação
natural e reduza o uso do

ar-condicionado.

A melhor forma de
prevenção ainda é o
isolamento social.
Mantenha contato

apenas com pessoas
do próprio domicílio. 

 

Peça ajuda a familiares,
amigos e vizinhos e só saia

de casa se necessário.
Lembre-se de utilizar a sua

máscara!



No caso da máscaras de
tecido, usar

preferencialmente
algodão, tricoline (que

deve ter duas camadas):
lavar com água e sabão

ou solução com água
sanitária (de 20 a 30
minutos); enxaguar,

secar, passar ferro quente
e guardar em saco

plástico, de tecido ou
papel limpos.

 
 
 
 
 
 

Orientações sobre o uso de
máscaras 

Usar máscara
sempre que for

necessário sair de
casa. Trocar a cada 2
horas ou sempre que

estiver úmida. 
 

A máscara NÃO deve
ser compartilhada com
outra pessoa. É de uso

individual.

 Realizar o manuseio
e retirada da

máscara apenas pelo
elástico, nunca toque

na parte da frente.
 

Diluição da solução de
hipoclorito de sódio (água

sanitária): 2 colheres de sopa
da solução com 1 litro de água.

 
 
 
 
 
 



Caça Palavras da Prevenção 

Respostas



No momento, não
há vacina contra o

Coronavírus
 
 
 
 
 
 

Atenção!
 
 
 
 
 
 

Dê preferência a
alimentos

saudáveis para
aumentar a
imunidade.

 
 
 
 
 
 

Imunidade em dia 

Mantenha o
calendário

vacinal
atualizado e

proteja-se contra
outras doenças. 

 
 
 
 

Mantenha-se
bem hidratado.

Beba, no
mínimo, 2 litros
de água por dia.

Lavar bem as
embalagens e

sacolas ao
chegar em casa
e higienize os

alimentos antes
de consumi-los.



Procure praticar
atividades de lazer que

façam você se sentir
bem.

Mantenha contato com
familiares, amigos e
vizinhos sempre que
possível, por meios

eletrônicos (a distância).
 
 
 
 
 

Cuidados com a Saúde Mental

Pratique atividades
físicas de acordo

com suas limitações
e recomendações

médicas, com uso de
objetos disponíveis

em casa.
 
 
 
 
 

VAMOS PRATICAR UM
POUCO DE PINTURA

AGORA?

Atente às notícias
sobre a COVID-19

veiculadas apenas
pelo Ministério da

Saúde e outros órgãos
competentes,
evitando ouvir
notícias falsas.
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      MITO

MITOS sobre o Coronavírus

 
Máscaras doadas
pela China estão
contaminadas. 

Prender a respiração
por muito tempo

comprova a
inexistência do vírus.

     
 MITO

Ingestão de bebidas
alcoólicas elimina o vírus

já existente ou evita a
contaminação.

Altas temperaturas
e bebidas quentes

eliminam o vírus da
COVID-19.

x
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Memorex
 

Vertical

Horizontal

1. Com que substância devemos sempre higienizar

os alimentos? (13 letras)

 

2. Com que parte do corpo devemos cobrir o nariz e

a boca ao tossir e espirrar? (8 letras)

 

3. Quais partes do corpo devemos higienizar ao

tocarmos em objetos como chaves e maçanetas? (4

letras)

 

4. Qual o nome do vírus que causa a COVID-19? (11

letras)

 

5. Nesse momento de pandemia, qual item devemos

usar sempre que precisarmos sair de casa e que nos

protege contra o coronavírus?  (7 letras)

 

6. Comer sempre alimentos saudáveis auxilia em

que aspecto da nossa saúde? (9 letras)

 

7. O que devemos beber em grande quantidade

nesse momento de quarentena? (4 letras)

 

8. Como devem estar os ambientes dentro de casa?

(10 letras)

 

9. De qual instituição do governo devemos obter as

informações sobre o coronavírus e a COVID-19? (15

letras)

 

10. Cite um aparelho utilizado para manter contato

com nossos parentes e amigos. (7 letras)

 

 



Jogo dos 7 erros
 

Respostas:

 

Fique em casa!



Ministério da Saúde Responde: +55 61 9 9938-0031

Para verificação de notícias falsas ou verdadeiras sobre o
Coronavírus, o envio de mensagens via Whatsapp é gratuito:
(61)99289-4640

Disque Saúde: 136

 

 

 

Ministério da Saúde: https://coronavirus

Organização Pan Americana da Saúde: 

Aplicativos:

 

                                              .saude.gov.br/
 
 

  https://www.paho.org/bra/index.php?    
 option=com_content&view=article&id=6101
:covid19&Itemid=875
 

 
- Android         : https://play.google.com/
store/apps/details?id=br.gov.datasus
.guardioes
 
- IOS         : https://apps.apple.com/br/app
/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382

 

Telefones úteis:

Sites e aplicativos para mais informações:

https://coronavirus.saude.gov.br/
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/coronav�rus-sus/id1408008382
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