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Associação dos Médicos Adventistas
(AMA) - Coronavírus
RECOMENDAÇÕES para
QUARENTENA DOMICILIAR

Higienize seu
PET

Antes de entrar em
casa, limpe as patas
e pelos.

Tendo em vista a atual recomendação de quarentena domiciliar
pela pandemia de COVID-19 (coronavírus), é importante
estarmos atentos às seguintes recomendações:

Reforce a
higiene de sua
casa

Superfícies como
mesas, cadeiras,
torneiras,maçanetas

1. AO CHEGAR EM CASA: não toque em nada antes de se
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CHEGANDO EM CASA

LAVE BEM AS MÃOS

Retire sapatos e
coloque a roupa para
lavar.

Quando não puder,
usar álcool gel 70%.

NÃO COMPARTILHE
OBJETOS DE USO
PESSOAL
1

Cumprimentos

Evite abraços,
beijos ou aperto de
mãos.
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higienizar. Retire os sapatos, e os deixe
perto da porta de entrada. Tome banho
e troque a roupa, ou no mínimo lave
bem as mãos e punhos, a face, e troque
de roupa. Deixe sua pasta, bolsa,
chaves, sempre no mesmo local, perto
da porta de entrada. E limpe as
embalagens que trouxe de fora, antes
de guardar.
2. LAVE BEM AS MÃOS com sabonete
(vide protocolo abaixo), antes e depois
de tocar em seus filhos ou em idosos, e nos momentos de higiene habitual
(cozinha, banheiro, refeições, ...). Quando não puder lavar as mãos, higienize
suas mãos com ÁLCOOL GEL (70%), esfregando bem as mãos até o álcool secar
(protocolo abaixo).
3. EVITE LEVAR AS MÃOS AO ROSTO. Lave as mãos antes e depois, se tocar no
nariz, na boca e nos olhos. Use a mão dominante para utilizar maçanetas, acionar
elevadores, dar descarga.
4. EVITE BEIJOS, ABRAÇOS, APERTOS de MÃO e orações com as MÃOS DADAS.
5. Ao TOSSIR ou ESPIRRAR, cubra o rosto com lenço descartável ou com a face
interna do cotovelo.
6. Não compartilhe OBJETOS DE USO PESSOAL (alimentos, copos, talheres,
toalhas, CELULAR, BRINQUEDOS entre as crianças).

APROVEITE O TEMPO PARA REALIZAR AS TAREFAS
POSTERGADAS POR “FALTA DE TEMPO”.
Reforce seus conhecimentos e a sua fé com a leitura da Bíblia, lição
da Escola Sabatina, Meditações e/ou assistindo a nova
programação da Novo Tempo.
Exerça a confiança em Deus , remédio fundamental neste
momento.
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7. LIMPE DIARIAMENTE os objetos de uso pessoal (óculos, celulares,
brinquedos, ...) conforme as normas do fabricante.
8. LIMPE DIARIAMENTE as áreas de mais contato em sua casa (mesas, balcões,
torneiras, maçanetas, …)
9. Deixe as JANELAS ABERTAS, evitando o uso de ar condicionado.
10. Se tiver mais de um banheiro, DEFINA QUAIS PESSOAS UTILIZARÃO CADA
BANHEIRO. E desinfete diariamente os banheiros com água sanitária
11. “PET” – se sair com seu pet, evite que ele se esfregue contra superfícies externas.
Ao retornar limpe as suas patas.
12. CUIDE DA SUA SAÚDE e de SUA FAMÍLIA. Valorize os OITO REMÉDIOS
NATURAIS de DEUS.

Participaram da elaboração deste documento, em 20 de março de 2020, os
seguintes médicos:
Rogério Gusmão - Ministerial de Saúde da Divisão Sul Americana da IASD
Lionel Leitzke - Presidente da Associação dos Médicos Adventistas (AMA)
Dorival Duarte - infectologista e diretor do Hospital Adventista de São Paulo
Marina Da Rós Malacarne - infectologista em Colatina |ES
Miréia Sulzbach – Diretora Científica da AMA
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Como Higienizar as Mãos
com Sabonete Líquido e Água?

Como Fazer a Fricção Anti-Séptica das
Mãos com Preparações Alcoólicas?

20-30 seg.
40-60 seg.

MINISTÉRIO
DA SAÚDE

A OMS agradece ao Hospital Universitário de Genebra (HUG), em especial aos membros do Programa de Controle de Infecção, pela participação ativa no desenvolvimento deste material.
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