


USE MÁSCARA CASEIRA
Se possível, use máscaras caseiras, lembrando que :

• devem ser usadas por até duas horas;

• devem ser retiradas quando estiverem úmidas;

• devem ser colocadas e retiradas com as mãos limpas e pela lateral;

• devem cobrir a boca e o nariz;

• não devem ser tocadas após sua colocação.

No canal do Youtube da Acipa tem um vídeo explicativo de como fazer sua máscara. Confira!

Segundo “Orientações Gerais – Máscaras faciais de uso não profissional” da Anvisa, acessório é contraindicado para 

“crianças menores de 2 anos, em pessoas com problemas respiratórios ou inconscientes, incapacitadas ou incapa-

zes de remover a máscara sem assistência”.
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MANTENHA A DISTÂNCIA

• Mantenha a distância de segurança de pelo menos um metro e meio das outras pessoas em filas e outros 

espaços públicos;
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CONSIDERE QUE SUA MÃO 
ESTÁ SEMPRE SUJA

• Nunca leve a mão à boca, aos olhos, ao nariz ou aos cabelos;

• Lave sempre as mãos com água e sabão ou passe álcool gel.
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SUGESTÃO
• Recomenda-se o uso do cartão ao pagar as compras e evitar o uso de dinheiro, devido ao risco de contaminação 

de notas e moedas.

5



CUIDADO AO TRANSPORTAR AS COMPRAS

• Guarde sempre álcool em gel e álcool líquido 70% INPM com um rolo de papel-toalha no carro.

• Coloque as compras no porta-malas e, em seguida, abra a porta do carro e passe álcool em gel na mão (ainda fora 

do veículo).
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HIGIENIZE O INTERIOR DO CARRO

Molhe uma folha de papel-toalha com álcool líquido 70% INPM e passe:

• No volante;

• No freio de mão;

• Na alavanca das marchas;

• Na maçaneta interna da porta;

• Nos controles dos vidros;

• Nos controles do rádio.

Não faça desinfecção do carro por fora. Considere sempre que o veículo possa estar contaminado. 

Feche a porta e desfrute a viagem !
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SEMPRE QUE CHEGAR A CASA….

• Tire os sapatos antes de entrar em casa;

• Lave as mãos ate o cotovelo e coloque as roupas usadas imediatamente para lavar;

• Não transite pela casa com a roupa que veio da rua. Tome banho e coloque roupas limpas.
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HIGIENIZE OS ALIMENTOS E EMBALAGENS

• Mergulhe as verduras e frutas em uma solução com água sanitária diluída (siga as instruções do rótulo) e depois 

enxágue com bastante água corrente;

• Passe álcool em gel ou solução de limpeza multiuso ou hipoclorito de sódio a 1% em embalagens de alimentos 

que serão armazenados.

Higienize também os produtos não comestíveis

• Lave os produtos não comestíveis com água e sabão ou limpe com álcool 70% INPM ou solução de limpeza mul-

tiuso.
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NÃO ESQUEÇA O ÁLCOOL GEL OU 
SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO
Reforce a limpeza de :

• Torneiras;

• Maçanetas das portas;

• Interruptores;

• Chaves de casa e do carro;

• Controles de TV;

• Celular e tablet;

• Notebook;

• Teclado e mouse.
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CUIDE DE VOCÊ PARA CUIDAR DE TODOS

• A melhor maneira de evitar a Covid-19 é manter as medidas de prevenção.

FAÇA SUA PARTE!
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