Cuidados
com o corpo
e a mente

CUIDE DO

CORPO,
DA MENTE

E DO NEGÓCIO

Por causa do coronavírus
(COVID-19) o mundo está em
quarentena. As pessoas estão
saindo de casa cada vez menos
(e comprando cada vez menos) para
evitar disseminar a doença.
Entretanto, o seu negócio precisa
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corpo, da mente e do negócio. Para
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O QUE É O
CORONAVÍRUS
(COVID-19)?
Trata-se de uma doença infecciosa que
começou a se espalhar em Wuhan, na
China, em dezembro de 2019. Os principais
sinais contaminação são respiratórios,
semelhantes a um resfriado, podendo
causar também pneumonia. Até o momento, os sintomas conhecidos são: falta de ar,
febre, cansaço e tosse seca. Algumas
pessoas também apresentam dores,
corrimento nasal, dor de garganta e diarreia
– entretanto, é importante ressaltar que
esses sintomas são os primeiros
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a serem realizadas.
Outro ponto de atenção é que alguns
infectados pelo vírus não apresentam
sintomas. Cerca de 80% dos pacientes
infectados pelo COVID-19 se recuperam
sem a necessidade de tratamento especial.
As informações são da Organização Mundi-Ѵ7-"-ি7;Ő"őķ;mঞ7-7;u;vromv࢙;Ѵ
por questões de saúde em nível global,
sendo uma agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU).
Até 27 de março de 2020, a OMS registrou 509.164
casos da doença, com 23.335 mortos em 202 países.

SEU

CORPO
O que fazer para proteger o seu
corpo do vírus?
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apenas quando necessário, ação que deve se manter por tempo
indeterminado, o que pode causar depressão, ansiedade e estresse.
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NEGÓCIO
Durante o período do coronavírus, os cuidados com o
ambiente do seu negócio devem ser redobrados.
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municipais ou estaduais, para saber se o seu negócio pode
om࢛oC1-u-0;u|omov;rom|o7;;m7-ĺѴ࣐l7bvvoķvb]-
-Ѵ]l-voub;m|-2ॗ;vĹ
 -;1omv|-m|;-vl࢛ov1ol࢙]-;v-0࢛oķ;-v_b]b;mb;1ol࢙Ѵ1ooѴ;l];Ѵ
70.

bvromb0bѴb;࢙Ѵ1ooѴ;l];Ѵ;l7b=;u;m|;vѴ]-u;v7ov;m;]ॕ1boĺ
";v-;lru;v-Ѵb7-1ol-Ѵbl;m|ovo;v|࣐ঞ1-;0;Ѵ;-ķv;Ѵ-v7;v1-u|࢙;bvĺ
 obm_;0;lov-Ѵbl;m|ovķrobvoझuvro7;vo0u;b;u;lb|;mv1om];Ѵ-dos.


b|;v-u-m࣐bv;u;Ѵॕ]bovr-u-m࢛o-1lѴ-uvf;bu-ĺ



-2--Ѵblr;-7;v-1oѴ-v;;l0-Ѵ-];mv1ol࢙Ѵ1ooѴo࢙]-v-mb|࢙ub-ĺ



-m|;m_-o-l0b;m|;-u;f-7oĺ



!;-Ѵb;-Ѵblr;-7o-l0b;m|;1oll-bou=u;t࣑m1b-ĺ



&ঞѴb;o7;Ѵb;ur-u-u;7buo1om|-|o1olo|u-vr;vvo-vĺ

 ov;Yo7;1-b-ķbm1Ѵ-7;vr;v-v1ol࢙Ѵ1ooѴ;l];Ѵķv-0࢛oķѴ-v;
máscaras.

b|;ঞѴb-u7bm_;buo;ru;Cu-r-]-l;m|orou1-u|࢛oķ7;rॕvb|oo--Ѵĺ
";=ouru;1bvo|o1-umo7bm_;buoķo=;u;2-࢙Ѵ1ooѴ;l];Ѵr-u-o1Ѵb;m|;-m|;v7;
r;]-u-vmo|-v;=-2-ol;vloĺ


b|;bm;vঞuo]-v|-u;lu;=oul-voruof;|ovt;m࢛ov;f-l

NÃO ACREDITE

EM MITOS
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Até o momento, pesquisas apontam que o vírus se espalha em todas as
áreas e climas.
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verdade, água quente não te previne contra o vírus e ainda pode
machucar o seu corpo.
Comer alho combate a doença. Falso! Ainda que o alho tenha
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dele contra o COVID-19.
Pessoas acima dos 60 anos são os únicos a serem afetados. Falso! Os
idosos são o maior grupo de risco, entretanto, pessoas de todas as idades
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um vírus.
 bmbv|uo7-"-ি7;7ou-vbѴķb;mubt;-m7;-ķ;mbo࢙7bo
sobre a doença. Falso! O próprio ministro informou que se comunica com
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ou vacina que previna a doença.
Existe vacina contra o coronavírus. Falso! Ainda não há vacinas que te
protegem contra o vírus ou o eliminem.
O COVID-19 é apenas uma gripe comum. Falso! O vírus já se espalhou
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matando todos os dias.
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Falso! Em vários países, uma das ações que ajuda a conter a
disseminação do vírus é evitar sair de casa, aglomerações e circulação de
pessoas. Nas primeiras semanas da doença, a Itália ignorou essa
orientação com receio de afetar a economia e saltou de 17 mortes para
34 em três dias; logo em seguida voltou atrás na decisão de não fazer o
isolamento. Hoje, o número de mortos pelo vírus no país já ultrapassou a
China, ponto de origem do COVID-19.
Fontes: Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde do Brasil e El País.
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