PORTUGUESE / PORTUGAIS

ESTEJA PREPARADO
(COVID-19)
PLANIFIQUE COM ANTECEDÊNCIA
Existem coisas simples e práticas que pode fazer para se preparar caso ﬁque doente, ou algum familiar
seu, ou se o COVID-19 se tornar comum na sua comunidade.

Faça um plano que inclui:
ffProvisões

essenciais à mão (que durem algumas semanas) para não precisar de sair de casa caso ﬁque
doente. Evite fazer compras desencadeadas pelo pânico. Adicione alguns artigos extra ao seu carrinho
sempre que for às compras. Isto não sobrecarregará os fornecedores e poderá ajudar a facilitar o seu esforço
ﬁnanceiro.
Renove e avie as suas receitas médicas.
ffSoluções

alternativas caso ﬁque doente ou se precisar de cuidar de um familiar doente. Por exemplo:
Tenha cuidados de reserva para assistência a crianças caso ﬁque doente, ou o seu prestador de cuidados
habitual.
Se tratar de pessoas dependentes, tenha um prestador de cuidados de reserva.
Fale com a sua entidade patronal sobre trabalhar a partir de casa, se possível.
ffReduza

a sua exposição a locais movimentados se o COVID-19 se tornar comum na sua comunidade. Por
exemplo: Faça compras e recorra aos transportes públicos em horas de menos movimento
Faça exercício no exterior em vez de no interior de um ginásio

COMUNICAR
ffPartilhe

o seu plano com a família, amigos e vizinhos.
um sistema de “amigo” para saberem uns dos outros por telefone, e-mail ou SMS durante tempos de
necessidade.
ffCrie

MANTENHA-SE INFORMADO
ffConheça

os sintomas do COVID-19, como se propaga e como evitar a doença.
ffObtenha as informações de fontes ﬁáveis como a Agência de Saúde Pública do Canadá e as autoridades
de saúde pública provinciais, territoriais e municipais.
ffSe as notícias nos meios de comunicação o fazem sentir-se ansioso, faça uma pausa dos mesmos.

LISTA DE COMPRAS
ALIMENTAÇÃO
-

Massa seca e arroz

-

Molhos para massa

-

Sopas, legumes e feijão enlatados

-

comida para animais de estimação

HIGIENE
-

Papel higiénico

-

Produtos de higiene feminina

-

Fraldas

-

Toalhitas faciais

-

sabão

-

Desinfetante para as mãos à base de álcool

CUIDADOS DE SAÚDE
-

-

termómetro
Medicamentos para baixar a febre (acetaminofeno ou ibuprofeno para adultos e crianças)

LIMPEZA:
-

toalhas de papel

-

Sacos do lixo de plástico

-

Sabão para a loiça

-

Detergente para a roupa

-

Lixívia doméstica

-

Produtos de limpeza da casa

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O
CORONAVÍRUS:

