
PROTEGEMOS NOSSAS FAMÍLIAS E 
COMUNIDADES DO CORONAVIRUS

SOMOS TODOS ENVOLVIDOS !

Governo da Guiné-Bissau
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Esta brochura informava sobre o coronavírus e COVID-19 
está disponível em Inglês, Francês, Português, Crioulo, Wolof, Fula, 
Mandinga, Oniyan, Maninka, e Bamanankan. Para fins educacionais 

ou não-comerciais, Tostan autoriza a reimpressão desta brochura se o 
conteúdo não se o conteúdo não tiver sido alterado. 
Por favor, escreva a Tostan para receber os modelos 

da brochura prontos a imprimir.

Contudo, quaisquer alterações da brochura requerem a autorização 
da Tostan por escrito. Para obter informações sobre a 
reprodução desta brochura, por favor contate Tostan 

através do endereço : info@tostan.org

Adresse Tostan :

5 Cité Aelmas, Ouest Foire VDN, en face CICES BP 29 371- Dakar-Yoff, Sénégal
Tél. : (+ 221) 33 820.55.89 - Fax : (221) 33 820.56.32 - info@tostan.org
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O que é um vírus ?

Um vírus é um organismo pequeno, invisível a olho nu, que pode infetar as 
pessoas e causar constipações, gripe ou outras infeções respiratórias quando 
entra no corpo.

O que é o coronavírus ?

O nome corona refere-se a uma coroa porque estes pequenos vírus têm espinhos 
em forma de coroa na sua superfície.

O coronavírus infetou primeiro alguns animais selvagens, mas evoluiu e foi 
transferido de animal para pessoa. É altamente contagioso e está a propagar-
se rapidamente de pessoa para pessoa. O vírus causou uma doença chamada 
COVID-19. Mais de quatro milhões de pessoas que vivem em países de todo o 
mundo já contraíram essa doença grave. 
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Como se propaga o coronavírus de pessoa para pessoa ?

O coronavírus é disseminado por pequenas gotículas que não podem ser vistas 
a olho nu e são espalhadas pelo ar quando uma pessoa infetada com o vírus 
(mesmo sem saber que está infetada) tosse ou espirra. Estas gotículas também 
podem pousar em superfícies ou objetos em redor da pessoa infetada.  

Quando outras pessoas inalam estas pequenas gotículas de coronavírus, ou 
quando tocam em algo que as contém e depois tocam nos olhos, nariz ou boca, o 
vírus pode entrar no corpo e começar o seu trabalho nefasto.

O coronavírus também é encontrado nas fezes e pode ser transmitido se não 
lavarmos bem as mãos com sabão depois de sairmos da casa de banho.
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O que acontece se o coronavírus entrar no nosso corpo e 
contrairmos o COVID-19 ?

Os sintomas incluem qualquer um dos seguintes:

● tosse (geralmente seca)
● dores de cabeça
● dor de garganta
● febre
● falta de ar
● um sentimento geral de mal-estar
● perda do cheiro e do gosto (em algumas pessoas)
● às veses pode causar doenças respiratórias, tais como pneumonia
 ou bronquite.
 

No entanto, algumas pessoas que têm o COVID-19 não se sentem doentes, mas 
ainda podem propagar espalhar a doença à outras pessoas no seu ambiente.
A maioria das pessoas com COVID-19 começam a sentir-se doentes 1 a 14 dias 
após ter sido infetadas ; muitas sentem-se doentes 5 a 6 dias após a infeção.

Em muitos casos, as pessoas que foram infetadas não apresentam NENHUM 
SINTOMA. Isto é perigoso porque, apesar desta falta de sintomas, eles podem, 

inconscientemente, enfeitar as suas famílias, amigos e qualquer pessoa com 

quem entrem em contato.

É muito importante iniciar medidas preventivas 
IMEDIATAMENTE e ajudar os outros a fazê-lo, 

porque não podemos ter a certeza se o coronavírus já 
se encontra na nossa comunidade.
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Quem corre o risco de contrair o COVID-19 ? 

Este coronavírus não poupa ninguém. Todos os seres humanos estão em risco: 
mulheres, homens, jovens, velhos, ricos, pessoas de boa ou má saúde, reis, 
rainhas, agricultores, presidentes de países, líderes religiosos, trabalhadores, 
estudantes, africanos, europeus, americanos, etc.

ESTAMOS TODOS EM RISCO !
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MAS CUIDADO !
O COVID-19 pode tornar-se uma doença grave, mesmo fatal, em algumas 
pessoas, especialmente as pessoas com mais de 60 anos de idade e as pessoas 
que têm outros problemas de saúde (tais como doenças cardíacas, pulmonares 
ou renais, diabetes e tensão arterial elevada). As pessoas que fumam e outras 
pessoas vulneráveis estão também em alto risco.

Aqueles que não seguem medidas preventivas põem em risco a vida dos pais, 
dos avós e de qualquer pessoa vulnerável com quem entrem em contato.   
  

Pensemos neles ! 
Seguimos as medidas preventivas 

para salvar as suas vidas !
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Quais medidas preventivas devem ser tomadas ?

  A melhor medida preventiva a tomar é lavar as nossas mãos 
frequentemente com água e sabão durante pelo menos 20 segundos ! 
Se não tivermos sabão quando estamos lá fora, podemos lavar as mãos 
com uma solução hidroalcoólica. 

Notar :  O vírus é muito frágil. A única coisa que protege o vírus é uma camada 
fina de gordura exterior. É por isso que qualquer sabão ou detergente é o melhor 
remédio, porque A ESCUMA QUEBRA A GORDURA.   

É por isso que temos de esfregar tanto - durante pelo menos 20 segundos ou 
mais - e fazer muita escuma ! Ao dissolver a camada de gordura, destruímos o 
coronavirus.

 CONHECER !

Qualquer mistura com 1 parte de lixívia e 5 partes de 
água dissolve diretamente as proteínas, 

quebrando-as a partir do interior.
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Como lavar as mãos para eliminar o coronavírus ?

1. Molhe as suas mãos com água e sabão. 2. Esfregue as mãos juntas até o sabonete 
fazer muitas bolhas.

3. Esfregue as partes de trás e da cima das 
suas mãos.

4. Esfregue entre os dedos.

5. Esfregue por baixo das unhas. 6. Lava as suas mãos com sabão durante 
pelo menos 20 segundos.

7. Enxaguar as mãos com água. 8. Seque as suas mãos com uma toalha 
limpa ou toalha de papel limpa.
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  Protegemos toda a nossa família e também a comunidade quando usamos 
um lenço descartável para tossir, espirrar ou assoar o nariz. Para evitar que 
o vírus se propague através do ar e infete outras pessoas, atiramos o lenço 
para um caixote do lixo, e depois vamos lavar as nossas mãos com sabão 
durante pelo menos 20 segundos. 

 

  Se não tivermos um lenço, podemos espirrar ou tossir para dentro da 
curva do cotovelo.
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  Não se esqueça : se tocarmos no nosso rosto (nariz, boca ou olhos) com 
as mãos, arriscamo-nos a trazer o coronavírus para o nosso corpo.

  Vamos manter as UNHAS CURTAS para que o vírus não se esconda lá !

  Limpeza das superfícies frequentemente tocadas em casa ajuda a destruir 
o vírus. É muito importante manter as superfícies domesticas limpas, 
limpando-as com água e sabão e depois desinfetando as superfícies com 
uma mistura de 4 pequenas colheres de lixívia para cada 1 litro de água.
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  Durante este período da COVID-19, quando ainda não existe tratamento 
ou   vacina para prevenir a doença, todos os peritos de saúde, funcionários     
governamentais e líderes religiosos exigem que não haja mais reuniões de  
pessoas - em qualquer lugar ! O governo proibiu tais atividades porque 
representa um grande perigo para ter muitas messoas juntas ao mesmo 
tempo !

 De fato, sabemos que podemos ser infetados com o coronavírus até 14 
dias antes de termos sinais da doença COVID-19, sem termos consciência 
disso. Durante este tempo, podemos contaminar todos as pessoas que 
nos rodeiam.

 Nós somos obrigados a ficar em casa para que não nos contaminamos e 
para que não contaminem os outros.  Se muitas pessoas ficarem doentes ao 
mesmo tempo, as estruturas de saúde ficarão sobrecarregadas. Ninguém 
vai ter os tratamentos que necessita.

A NOTAR : Se o espaço é encerrado e limitado, a concentração do coronavirus 
é mais alto. Se o espaço é aberto e ventilado, a concentração do vírus sera mais 
baixa.

Vamos ficar em casa !

COVID-19



11 1110

  Muitos especialistas em prevenção da doença COVID-19 incentivam o uso 
de uma máscara feita em casa por qualquer pessoa que seja forçada a sair 
da casa por um curto período de tempo.

 Com uma máscara, evitamos contaminar os outros e eles evitam para nós 
contaminar.

   

 

A minha máscara protege-te !
A sua máscara me protege !

Vamos encorajar todos a 
usar uma máscara !
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Conselhos para o uso de uma máscara :
 Lave as mãos com sabão ou com um desinfetante de mãos à base de  

álcool.

 Antes de colocar a máscara feita em casa, lave bem a máscara com água e 
sabão.   

 Cobrir a boca e o nariz com a máscara e garantir que não há espaço entre 
o nosso rosto e a máscara.

 Evite tocar na máscara quando a utilizar. Se vamos tocar a máscara, 
devemos limpar as mãos com sabão ou com um desinfetante de mãos à 
base de álcool.

 Quando chegamos a casa, retire a máscara por trás (não toque na frente 
da máscara, pois o vírus pode estar presente) e coloque-a num balde de 
água misturada com sabão ou detergente. Lave bem a máscara com sabão 
e seque-a ao sol.

 Lave bem as suas mãos com água e sabão ou com desinfetante de mãos á 
base de álcool.
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  Cumprimentar os outros é um sinal de respeito e reconhecimento na nossa 
sociedade africana. Podemos continuar a cumprimentar as pessoas, sem    

      apertar a mão e mantendo-nos a dois metros de distância da outra pessoa. 
O uso de máscaras também é essencial.

 .
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Os verdadeiros amigos 
protegem-se uns aos outros !
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  Se lavarmos as mãos na mesma tigela de água antes de comer, corremos 
o risco de transmitir o coronavírus a qualquer pessoa que lave as mãos 
nessa tigela. Vamos usar uma jarra para evitar a propagação da doença a 
toda a gente.

  Se comermos da mesma tigela e houver alguém entre nós... que tem 
CODIV-19, essa pessoa, sem o saber, está em risco por contaminar todos 
os outros que comem da mesma tigela. Se possível, vamos dar a todos 
um prato separado para garantir a saúde de toda a família.
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  Beber a água da mesma panela ou bidão pode transmitir o coronavírus 
para toda a família se um membro da família estiver infetado com o vírus. 
Um pote para cada membro protege toda a família.

  Se bebermos chá (attaya) juntos usando os mesmos copos sem os lavarmos 
com água e sabão após cada serviço, arriscamo-nos a contaminar-nos uns 
aos outros se algum de nós tiver o coronavirus. Cada um deve usar o seu 
próprio copo !
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O que fazer em caso de sintomas de febre, tosse, dor de 
cabeça, dor de garganta, falta de ar ou uma sensação geral 
de mal-estar ?

Se temos : tosse, dor de cabeça, dor de garganta, febre, falta de ar, ou um 
sentimento geral de mal-estar, temos de nos isolar imediatamente das outras 
pessoas.  Não podemos continuar a sair e temos de chamar o serviço de saúde 
indicado pelo governo para ser testado para o coronavírus.
 
 

Se uma pessoa ou grupo de pessoas tiver estado em contato com alguém que 
tenha tido resultados positivos no teste do coronavírus, a pessoa ou grupo de 
pessoas será colocado em quarentena e não poderá mais viajar. Vamos esperar 
para testar e ver se estas pessoas foram infetadas com o coronavírus durante os 
próximos 14 dias.
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Se tiver algum dos seguintes sintomas : 

 *   tosse (geralmente seca)
 *   dores de cabeça
 *   dor de garganta
 *   febre
 *   falta de ar
 *   um sentimento geral de mal-estar

Ligue primeiro para o seu médico ou clínica antes de ir
ao hospital ou clínica para tratamento.

Para urgencias e informações, chama :

MTN : 

1919

                                                               
ORANGE : 

2020
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É extremamente importante para nós adotarmos os novos 
comportamentos recomendados por especialistas em saúde

porque muitas vidas dependem das nossas ações.
Proteger-nos e a todos aqueles que amamos.

Juntos, podemos assegurar a saúde e o bem-estar
as nossas famílias, as nossas comunidades

e o mundo inteiro !
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