
A máscara deve cobrir completamente seu nariz
e sua boca. Você pode usar máscaras
descartáveis, ou reutilizáveis.

Face masks - what can be used? (Portuguese)



Ajustar-se bem a seu rosto, sem deixar
aberturas laterais
Ser fixada à cabeça, ou atrás das orelhas,
através de tiras ou elásticos
Ter ao menos duas camadas de tecido
Ser feita de material confortável e não
restringir a respiração
Ser lavável (exceto se discartável)

A máscara deve:



As máscaras ajudam a diminuir a propagação
do vírus COVID-19, mas não substituem o
distanciamento social e a lavagem regular
das mãos.



Lani ose disinfektoni Lave ou higienize suas
mãos antes de tocar na máscara.

Guia para o uso da máscara

A guide to wearing a face mask (Portuguese)



Evite tocar a parte que cobre o nariz e  a
boca. Segure a máscara pelas tiras ou
elásticos.



Evite usar a máscara em
seu pescoço ou na testa.



Não compartilhe sua máscara com ninguém.
Troque de máscara após cada uso, ou quando
ela ficar úmida, ou suja durante um mesmo
uso.



Jogue no lixo as máscaras descartáveis que
você usar.
Não utilize novamente ou recicle máscaras
descartáveis.
Máscaras reutilizáveis devem ser bem lavadas
após cada uso.

Após usar sua máscara:



O que posso fazer se estiver

preocupado com meu futuro?

What can I do if I'm worried about my future? (Portuguese)



Pode ser difícil viver com tantas

incertezas no momento. Mas,

por favor, lembre-se que você

NÃO está sozinho(a)!



Essas preocupações vão passar...



Por favor, converse com alguém

sobre como você se sente para

que outros possam ajudá-lo(a).



Você pode telefonar para Childline -

0800 1111 - a qualquer hora.



A pandemia não será para

sempre... 

Somente por agora



Estou sob os cuidados de provedores de

assistência a crianças e jovens, e acho

que tenho a COVID-19. O que devo

fazer?

I am a looked after child or care leaver and I think I may have COVID-19, what should I do? (Portuguese)



Converse com um adulto que possa ajudá-lo(a). Essa

pessoa pode ser o(a) Assistente Social, a pessoa que tem

sua guarda, ou o(a) Agente de Apoio.

Conte-lhes que você não está se sentindo

   

bem. Eles vão orientá-lo(a) de maneira segura.

      



Fique em casa, descanse, e tente manter distanciamento

dos outros por pelo menos 10 dias.

Se você estiver se sentido muito mal e precisar de

orientação, ligue para o NHS 111 ou, em caso de

emergência, ligue para 999.



O que devo fazer se não me

sentir seguro onde vivo?

What should I do if I feel unsafe where I live? (Portuguese)



Se em qualquer momento você não se

sentir seguro em casa, converse com o(a)

Assistente Social, ou com outro adulto

que possa ajudá-lo(a).



Você pode também telefonar para Childline

- 0800 1111- a qualquer hora.



Se você estiver em perigo,

ligue para a Polícia - 999.



O distanciamento é importante para

que todos fiquem seguros. 
 

Por que o distanciamento

social é importante?

Why is social distancing important? (Portuguese)



Você pode ter o vírus COVID-19 e

não saber, porque está se sentindo

bem.



Então, você pode, eventualmente,

transmitir COVID-19 para alguém

que venha a desenvolver sintomas

mais graves. Ninguém sabe quem

terá sintomas mais leves, ou mais

graves.



Se você mantiver a distância social 

 das outras pessoas, você estará

garantindo a  segurança de todos – a

sua  e a delas.

Distância de pelo

menos um metro.

Distância de pelo

menos um metro.



Não, não saia de casa por motivo algum.

Se você precisar de comida ou remédios, compre online ou por telefone,

ou peça para um adulto em quem você confia para trazer para você.

Posso sair de casa se estiver em

auto-isolamento?

Can I leave my house if I am self-isolating? (Portuguese)



Não receba visitas em sua casa.

Isso inclui amigos e familiares. Assim, você

não vai propagar o vírus.



Exercite-se em casa, mas não em

outros lugares fora de casa.

Mantenha-se ativo se você se sentir

bem.



Quais são os principais sintomas do

COVID-19?

Febre alta

Dificuldade de respirar normalmente

Tosse

Perda de olfato ou paladar

What are the main symptoms of COVID-19? (Portuguese)



Tente frear a divulgação de
informações falsas 

Verifique os fatos!
Stop the spread of false information (Portuguese)



Se você precisar ir a algum
lugar público, certifique-se de
ficar pelo menos a 1 metro de
distância dos outros.

Esta distância equivale à
largura de uma porta.

 Pelo menos 1 metro

Staying apart - Door (Portuguese)



Pelo menos 1 metro
Se você precisar ir a algum lugar público, certifique-se de
ficar pelo menos a 1 metro de distância dos outros.

Equivale também ao comprimento de um violão.

Staying Apart - Guitar (Portuguese)


