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TODO CUIDADO AINDA É POUCO

Chegaram até o conhecimento do Sindical especulações sobre o
aumento no número de casos de Covid-19 na CLDF. Apesar de não termos
dados sobre os números reais de contágio na Casa, lembramos que ainda
passamos por um período difícil e que os cuidados devem permanecer. A
maioria dos servidores está em regime de teletrabalho, mas alguns
gabinetes parlamentares têm funcionado diariamente com trabalho
presencial. Hoje a CLDF lançou edital para contratação de empresa para
prestação de serviços de controle biológico dos ambientes fechados e de acesso
coletivo na Casa. Mas é importante cada um fazer a sua parte e seguirmos atentos
à manutenção das medidas de prevenção.

3 DE MAIO

MANTENHA OS CUIDADOS
E CONSERVE O RESPEITO PELA SAÚDE DO PRÓXIMO
O uso correto e constante da máscara de
proteção facial ainda é a melhor forma de
prevenir a disseminação do vírus.

Não esqueça da higienização das mãos,
lavar sempre que possível,
quando não for possível use álcool 70%.

!

Contato físico como apertos de mão e
abraços devem ser evitados. De acordo
com especialistas, os aperto de mão é
uma principais formas de transmissão de
doenças de origem respiratória.

Mesmo com o uso da máscara o
distanciamento é importante. Em
locais fechados, além do distanciamento,
é recomendado abrir as janelas para
garantir a ventilação do ambiente.

É IMPORTANTE SABER!

!

Estima-se que cerca de 45%* dos pacientes infectados são assintomáticos, mesmo assim
apresentam carga viral tão alta quanto quem desenvolve a doença. Essas pessoas expelem o
vírus como qualquer outro infectado, por até 14 dias.
Enquanto isso, outras pessoas desenvolvem casos graves da doença e correm elevado risco
de morte. O autocuidado é importante e a responsabilidade com o outro também.

*De acordo com o artigo “Coronavirus: asymptomatic people can still develop lung damage” escrito por John Kinnear diretor da escola de medicina da Universidade Anglia Ruskin, no Reino Unido.
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“Não há longa noite que não encontre o dia“.

William Shakespeare
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