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Aqui você encontra as informações atualizadas sobre a COVID-19 em Moju 

Data: 23/05/2020 Uma ação da Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

O que é a COVID-19? 
É uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Apresenta quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a 
respiratórias graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 80% dos pacientes podem ser assintomáticos 
e 20% podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. Desses casos, 5% podem 
necessitar de suporte ventilatório para o tratamento de insuficiência respiratória. 
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Quais os sintomas mais comuns? 
Varia de um simples resfriado à pneumonia severa. Os sintomas mais comuns são: 

 

Quais os 
sintomas do 

Coronavírus? 

O que é esse 
COVID-19? 

Posso tomar 
esse remédio 
do zap? 

 Fique tranquilo, 
vou explicar 

tudo o que você 
precisa saber! 

 Você ficará 
por dentro de 

todos os 
atendimentos 

em Moju! 

 
Como é a 

transmissão do 
Coronavírus? 

 

DISK COVID MOJU: 98769-6080 / 99169-9444 / 99310-4119 / 98290-8659 / 98227-0162 

Acontece de uma pessoa doente para outra ou por 
contato próximo, por meio de: 

• Aperto de mão; 

• Gotículas de saliva; 

• Espirro; 

• Tosse; 

• Catarro; 
Objetos ou superfícies contaminadas, como: 
celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados 
de computador, etc. 



PREVENÇÃO 

AÇÕES EM MOJU 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Como 

podemos nos 
proteger? 

• Desinfecção de espaços públicos; 

• Testes rápidos; 

• Raio X, Hemograma, Tomografia, Swab e PCR; 

• Distribuição de máscaras para a população; 

• Aquisição de novos equipamentos para proteção dos 
profissionais envolvidos; 

• Distribuição de medicamentos de acordo com receita 
médica; 

• Destinação de uma área específica no Hospital Divino 
Espírito Santo para internação de pacientes que exijam 
cuidado maior; 

• Ampliação de 20 para 30 leitos hospitalares, exclusivos 
para o tratamento da COVID-19; 

• Patrulhamento ostensivo; 

• Distribuição de 3.000 cestas básicas para a população 
em situação de vulnerabilidade em parceria com a 
empresa Hydro; 

• Distribuição de kit de merenda escolar para 40% dos 
alunos da rede de acordo com orientação do Ministério 
Público; 

• Reorganização das filas bancárias; 

• Orientação em ônibus que fazem o transporte dentro 
do município; 

• Funcionamento apenas de serviços essenciais; 

• Barreiras sanitárias nas entradas da cidade; 

• Atendimento nos postos de saúde e na unidade mista; 

• Construção de um novo ponto para o terminal 
intermunicipal, controlando a entrada de pessoas na 
cidade. 

Como me proteger da COVID-19? 

• Lave com frequência, com água e sabão, as mãos até a altura dos punhos, ou higienize 
com álcool em gel 70%. 

• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. 

• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

• Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 
espirrando. 

• Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato 
físico. 

• Higienize, com frequência, o celular e os brinquedos das crianças. 

• Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos. 

• Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

• Evite circulação desnecessária. Se puder, fique em casa. 

• Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e 
doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. 

• Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

• Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido.  
 
 

 

 

 
 

Estamos preparados 
para recebê-los! 

Agora você já sabe,  se 
apresentou sintomas, vá 
até a Unidade Mista de 

Saúde de Moju! 

 


