
SABE COMO LAVAR AS MÃOS 

CORRETAMENTE? 

 

ESTÁ NA ALTURA DE 

RECOMEÇAR A CONVIVER 

PRESENCIALMENTE, VAMOS 

DAR VOZ ÀS PESSOAS IDOSAS. 

PERGUNTE-LHES COMO! 

OS CUIDADOS PARA QUANDO 

RETOMARMOS AS VISITAS 

 

 Agendar previamente a visita; 

 Uma visita no máximo por semana x 1 

familiar; 

 A visita deve cumprir o distanciamento 

físico, etiqueta respiratória e 

higienização das mãos; 

 Não apresentar sintomas ou ter tido 

contacto com caso suspeito nos 

últimos 14 dias; 

 Tempo limitado de visita; 

 Utilizar máscara; 

 Não levar objetos pessoais, alimentos 

ou outros produtos; 

 Visitante não pode circular nas 

instalações. 

 

 

Contactos úteis: 

Emergência – 112  
Linha SNS24 – 808 24 24 24 
Bombeiros (Loures) – 219 839 999 

 

Instituto Superior de Ciências Educativas 
Desenvolvido no âmbito do estágio  
Licenciatura de Educação Social 

 
Docente: Alexandra Nascimento 
Discente: Nuno Rei 
Orientadora Estágio: Drª Rita Pisoeiro 

   

 

 

 

 

 

Cuidados a Ter no 

Convívio Social em 

Tempo de COVID-

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.google.com/search?q=bombeiros+loures&rlz=1C1GCEU_pt-BRPT867PT867&oq=bombeiros+loures&aqs=chrome..69i57j0l7.6031j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Com o confinamento a diminuir, e depois de 

tanto tempo isolados, todos queremos voltar a 

sair e a conviver com a família, os amigos, 

vizinhos e colegas. Mas para que o possamos 

fazer em segurança existem regras que 

teremos de cumprir.  

Não nos podemos esquecer que a morbilidade 

e letalidade provocadas pelo COVID-19 são 

maiores em pessoas com mais de 65 anos e 

com morbilidades, nomeadamente doenças 

cardiovasculares, patologia respiratória crónica 

ou diabetes (DGS. 2020). 

Se cada um fizer a sua parte poderemos voltar 

a conviver, mas com certas regras. 

 

 

 

COMO SE PROPAGA O COVID-

19? 
Através de gotículas produzidas quando 

tossimos, espirramos ou falamos, e que são 

inaladas ou pousam na boca, nariz ou olhos. 

Podemos ainda contactar com estas gotículas 

quando tocamos nas superfícies, e em 

seguida tocarmos na boca, nariz ou olhos. 

 

 

SABE QUE CUIDADOS 

DEVEMOS TER PARA CONVIVER 

EM SEGURANÇA? 
 

 Lavar ou desinfetar as mãos com 

frequência; 

 Usar máscara em locais fechados; 

 Manter uma distância de 2 metros entre 

pessoas; 

 Adotar medidas de etiqueta respiratória;  

 Manter os espaços arejados; 

 Limpeza frequente dos espaços. 

 

 

 

MEDIDAS DE ETIQUETA 

RESPIRATÓRIA 

 

 

 

 

 

SABE COMO UTILIZAR 

CORRETAMENTE A MÁSCARA? 

 

 

 


