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O que é o COVID-19 
(coronavírus) e como posso me 

proteger?
Guia para crianças imigrantes separadas 

de suas famílias



O vírus COVID-19 causa uma nova doença que pode afetar os pulmões 
e a respiração das pessoas.
Pessoas que têm o COVID-19 podem apresentar
• Tosse
• Temperatura alta/febre
• Dificuldade de respirar
• Perda de paladar e olfato



Muitas pessoas no Reino Unido têm o COVID-19 e ainda há risco de 
contrair a doença.

A maior parte das pessoas que contrai o vírus sente  mal-estar, mas não 
tem necessidade de ir ao hospital.

Um número muito pequeno de pessoas chega a precisar de maior 
assistência para se recuperar.



Algumas pessoas podem ter o COVID-19 e não apresentar nenhum 
sintoma, mas, ainda assim, podem transmitir o vírus a outras pessoas. 
Para impedir a transmissão, o governo orientou a todos para ficar em 
casa. Isto foi denominado ‘isolamento’.



• Durante o isolamento, você só podia sair de casa para:

• Fazer exercícios 1 vez por dia – sozinho, ou com quem você mora
• Comprar comida (1 vez por semana), ou remédios 
• Trabalhos essenciais

https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/
https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/


Você também poderia sair caso não se sentisse seguro em casa.

Se você não se sentir seguro em casa em algum momento, é importante 
avisar seu/sua assistente social, ou qualquer outro adulto que possa te 
ajudar.



O que o governo nos pede para fazer agora, para ajudarmos a conter o 
COVID-19?
O governo mudou sua orientação, afirmando agora que podemos sair de 
casa. Mas, o governo pede a todos que ainda mantenham ‘distanciamento 
social’. Distanciamento social significa manter distância mínima de 1m de 
outra pessoa. Você pode se encontrar com um grupo de até 6 pessoas (que 
não morem com você) em locais públicos abertos (como parques). A partir 
de julho, pessoas de 2 casas diferentes podem se encontrar dentro ou fora 
de casa, mas devem manter o distanciamento social.

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW


‘Bolhas’ de Apoio
Se você estiver morando sozinho/a desde junho, você 
agora passa a poder encontrar com uma outra família. 
Isto se chama ‘bolha de apoio’.
Há regras especiais para essas ‘bolhas’.
Você poderá interagir com pessoas da sua ‘bolha’ como se vocês morassem 
na mesma casa.
Você poderá dormir na casa delas e elas na sua, sem necessidade de 
distanciamento social.
Entretanto, é importante observar que se alguém na sua ‘bolha’ apresentar 
sintomas da COVID-19, todos os membros da ‘bolha’ devem se auto-isolar, 
ficar em casa e seguir as orientações do NHS sobre testagem.



A partir de julho, você poderá passar a noite fora de casa, seja com  as 
pessoas que vivem com você, seja com pessoas da sua ‘bolha de apoio’, ou 
com membros de uma outra família. 
Muitos locais públicos serão reabertos em julho (lojas, centros 
comunitários, retaurantes, playgrounds, templos religiosos). No entanto, o 
distanciamento social deverá ser mantido em todas as circunstâncias 
possíveis.
Quando você sair de casa, se você avistar pessoas conhecidas que não 
fazem parte do grupo com quem você está, é importante não se juntar a 
elas.
Grupos com mais que 6 pessoas não são permitidos, exceto se forem 
pessoas de 2 lares se encontrando.
Você não deve ir a festas ou comemorações onde é difícil manter o 
distanciamento social.



Encontros com mais de 30 pessoas não estão autorizados pela lei.
A partir de 24 de julho, é lei que quem for a lojas e supermercados 
deve usar máscaras que cubram o nariz e a boca.
Se você não cumprir as regras você pode ser preso(a) e ainda pagar 
uma multa.



O governo está autorizando algumas pessoas a voltarem ao trabalho, mas o 
distanciamento social continua obrigatório em todos os locais de trabalho 
que estejam funcionando.
• Os locais de trabalho devem ser limpados com desinfetante;
• devem disponibilizar sabão para você poder lavar as mãos, e
• você talvez seja obrigado a usar máscara



Atualmente, o governo pede a todos que usem máscara em todos os locais 
públicos onde seja difícil manter distanciamento mínimo de 1m entre as 
pessoas. Você deve usar uma máscara ao viajar em transportes públicos e 
em lojas, incluindo supermercados.



Você tem que usar máscara em transportes públicos e hospitais; é mais 
seguro usar máscara também em lojas.
O governo pede a todos que só usem ônibus, metrô e trens por motivos 
essenciais (ir ao trabalho, comprar remédios e alimentos).
Se você precisar pegar ônibus, metrô ou trem, vá em horários de menor 
movimento (após 09:30h e não entre 16h-19h). Sempre sente a 2m de 
distância dos outros e próximo a uma janela, se possível.
Para viagens de trem, você precisa reservar seu assento antes de viajar.
Se você precisar ir a algum lugar, convém caminhar ou ir de bicicleta, se 
possível.



O que fazer se você suspeita estar com o COVID-19?
Se você tiver febre, ou surgir uma tosse que não passa, ou se perder o 
paladar e o olfato, você deve ficar em casa e se distanciar das outras 
pessoas. Isto se chama ‘auto-isolamento’. Você deve ficar em casa de 10 a 
14 dias. Se alguém mais que mora com você apresentar os sintomas, você 
precisará ficar em casa, mesmo que você esteja se sentindo bem. Se você 
se sentir mal, ligue para o NHS, no número 111.



Avise outras pessoas, como seu/sua assistente social ou seus cuidadores, 
que você não está se sentindo bem. Isto é importante para que eles 
pensem em maneiras seguras para ajudá-lo(a), e terem menos riscos de 
contrair o COVID-19.
Se você não estiver se sentindo bem, ou suspeitar que tem COVID-19, você 
não deve ir ao médico, mas, sim, telefonar para seu GP (Clínico Geral).



É normal ficar preocupado ou triste por ter que ficar em casa tanto tempo, 
sem poder ver familiares e amigos.

Por favor, converse com um adulto se você estiver preocupado ou triste.



Se você for ao supermercado, você deverá esperar na fila antes de entrar, 
mantendo a distância de 2m das outras pessoas. Você deve usar uma 
máscara facial.



Lavar a mão com muita água e sabão por 20 segundos pode ajudar a matar 
o COVID-19.



E daqui para frente?
Muitas pessoas estão preocupadas com a situação atual e  com o que vai 
acontecer daqui para frente. Não hesite em conversar com um adulto sobre 
como você se sente.

Há muitas coisas que você pode fazer enquanto está em casa.



Como se cuidar durante este período

Coma alimentos saudáveis. Beba bastante água.



Programe seu dia. Exercite-se.

Converse com seus amigos.



Durma bem.



Não fique o tempo todo no computador ou no celular, navegando nas 
redes sociais, ou lendo notícias. Faça intervalos.



Faça coisas que te deixem feliz e calmo(a).



Se todos ficarem mais tempo em casa, vamos salvar muitas vidas e logo 
poderemos encontrar nossos amigos novamente.

Esta é uma situação temporária e logo tudo voltará ao normal.



Números úteis

• Orientações da NHS: 111
• Polícia - situações não emergenciais: 101
• Polícia/ambulância/bombeiros -situações de emergência: 999
• Apoio a jovens - Childline: ligue 0800 1111, ou visite o site 

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline
https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/


Please note, this translation has been produced by volunteers. 

We do our best to ensure accuracy by having a translation quality 
control process in place; however most of the volunteers are not 
professional translators.

The information included in this guide is accurate as of 3 
September 2020.

www.migrantinfohub.org.uk
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