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 DOENÇA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)  

COMO SE ISOLAR EM CASA QUANDO TEM COVID-19  
Isolamento significa ficar em casa se estiver doente com COVID-19 e evitar o contacto 
com outras pessoas de modo a ajudar a prevenir a propagação da doença às outras 
pessoas de sua casa e da sua comunidade.  

Se lhe foi diagnosticado o COVID-19, espera-se que tome as seguintes medidas. 
 
 
 

 Limite o contacto com as outras pessoas  
ffNão saia de casa a menos que seja absolutamente necessário, tal como para procurar cuidados médicos.  
ffNão vá à escola, ao trabalho ou outras áreas públicas nem recorra aos transportes públicos (por exemplo, 
autocarros, táxis).  
ffFaça com que as mercearias e as provisões lhe sejam deixadas à porta de casa para minimizar o contacto.  
ffFique num quarto separado e use uma casa de banho separada das outras pessoas em sua casa, se possível.  
ffSe tiver de estar em contacto com outras pessoas, mantenha uma distância de, pelo menos, 2 metros entre si e a 
outra pessoa. Mantenha as interações breves e use uma máscara.  
ffEvite o contacto com pessoas que tenham condições crónicas, sistemas imunitários comprometidos e adultos 
mais velhos.  
ffEvite o contacto com animais de estimação se viver com outras pessoas que também possam tocar no animal.  
 

Mantenha as mãos limpas  
ffLave as mãos frequentemente com sabonete e água durante, pelo menos, 20 segundos e seque-as com toalhas 
de papel descartáveis ou uma toalha reutilizável seca, substituindo-a quando ficar molhada.  
ffPode também remover sujidade com um toalhete molhado e usar depois um desinfetante para as mãos à base 
de álcool.  
ffEvite tocar nos olhos, no nariz e na boca.  
ffTussa ou espirre para a dobra do braço ou para um lenço de papel.  
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 Evite contaminar artigos comuns e superfícies  
ffPelo menos uma vez por dia, limpe e desinfete as superfícies em que toca frequentemente, como as casas de 
banho, mesas de cabeceira, maçanetas, telefones e comandos da televisão.  
ffNão partilhe artigos pessoais com a pessoa doente, tais como escovas dos dentes, toalhas, roupa de cama, 
utensílios ou dispositivos eletrónicos.  
ffUse desinfetantes domésticos normais ou dilua lixívia (uma parte de lixívia e nove partes de água) para 
desinfetar.  
ffColoque artigos contaminados que não podem ser limpos num contentor isolado, proteja o conteúdo e elimine-
o juntamente com o restante lixo doméstico  
ffBaixe a tampa da sanita antes de puxar o autoclismo.  
 

Cuide-se  
ffVigie os seus sintomas conforme indicado pelo seu prestador de serviços de cuidados de saúde ou Autoridade 
de Saúde Pública.  
ffSe os seus sintomas piorarem, contacte imediatamente o seu prestador de serviços de cuidados de saúde ou a 
Autoridade de Saúde Pública e siga as instruções dos mesmos  
ffDescanse, faça uma alimentação equilibrada e permaneça em contacto com as outras pessoas através de 
“dispositivos de comunicação”.  

 

 
Provisões a ter em casa quando estiver em isolamento  

- Máscaras cirúrgicas/de procedimento (não voltar a utilizá-las)  
- Proteção ocular  
- Luvas descartáveis (não voltar a utilizá-las)  
- Toalhas de papel descartáveis  
- Lenços de papel  
- Contentor do lixo com isolamento plástico  
- Termómetro  
- Medicamentos de venda livre para reduzir a febre (por exemplo, ibuprofeno ou acetaminofeno)  
- Água corrente  
- Sabonete  
- Desinfetante à base de álcool com pelo menos 60% de álcool  
- Sabão para a loiça  
- Sabão da roupa normal  
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- Produtos normais de limpeza da casa  
- Lixívia (5% de hipoclorito de sódio) e um recipiente separado para a diluição (uma parte de lixívia para nove 
partes de água)  
- Toalhetes com álcool  
- Faça com que as compras lhe sejam entregues em casa  

 
 
 
 
TODOS PODEMOS FAZER A NOSSA PARTE NA PREVENÇÃO DA PROPAGAÇÃO DO COVID-19. 
PARA MAIS INFORMAÇÕES, VÁ A: 
 
Canada.ca/coronavirus ou contacte o número 

 


