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Informações para requerentes de asilo e refugiados no Cantão de Zurique

Assim se pode proteger a si e aos outros

Quais são os sintomas que faz o novo coronavírus?

• Febre

• Tosse

• Dificuldade em respirar

O que fazer se tiver sintomas?

• Fique em casa e descanse.

• Não se encontre com nenhuma pessoa.

• Se tiver só uma ligeira febre e tosse, nesse caso não é necessario ir ao medico. 

• Só precisa da ajuda do medico, se tiver mesmo muito doente. 

• Não vá sem avisar ao medico nem ao hospital. Ligue sempre primeiro para lá.

• Não existe medicamento contra esta doença.

• Mas há medicamentos contra os sintomas (tosse, febre).

• Se tiver gravemente doente, tem de ir para o hospital. Talvez tenha de receber
 a respiração artificial. 



Desejamos-lhe 
uma boa saúde.

Lave sempre as mãos

É importante lavar corretamente as mãos. É assim:

• Molhe as mãos.

• Pegue no sabão.

• Esfregue as mãos até fazer espuma. 

• Espalhe a espuma em toda a mão. Também entre os dedos e 
 por baixo das unhas (20 segundos). 

• Enxague bem as mãos com água. 

• Seque bem as mãos. 

É importante lavar muitas vezes as mãos.

• Antes de comer.

• Depois de assuar o nariz, de espirrar, de tossir. 

• Se andou de comboio ou autocarro. 

• Se foi á casa de banho.

• Quando voltar para casa.

Não dê nenhum aperto de mão

As mãos não estão sempre limpas. Por isso não dê a mão a ninguém.

Tussa ou espirre num lenço ou no cotovelo.

• Tenha sempre no caso tussa ou espirre, um lenço á frente do nariz e boca.

• Ou tussa e espirre no cotovelo.

• Assue o nariz num lenço de papel. Não use lenços de pano.

• Use só uma vez o mesmo lenço de papel. O deite depois no cesto do lixo. 

Mantenha a distância com as outras pessoas 

• Mantenha sempre a distância com as outras pessoas. A melhor 
 coisa são 2 metros de distância. 

• Se cumprimentar outras pessoas, nunca deem beijos.

• Não abrace ninguém.


