Dicas para prevenção ao Coronavírus!

Fonte: Elsevier (2020).

A primeira grande dica é:
ACESSE diariamente o site de nossa Secretaria de Estado da
Saúde de SC em: <http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/index.html>.

Vamos pensar um pouco sobre tudo isso que estamos vivendo?
 Clique e ASSISTA ao vídeo que mostra como surgiu e o que se sabe sobre o COVID-19.
 Diante do que foi explicado no vídeo, além do que já temos feito, o que poderemos fazer?
Busque sempre fontes seguras de informação, traremos algumas aqui!
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), ligada à Organização Mundial da Saúde
(OMS), trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de suas
populações, desde 1902. A OPAS traz muitas informações sobre o COVID-19, esclarece dúvidas, nos
apresenta orientações do que devemos fazer na atual situação, clique e LEIA
Agora que você já sabe um pouco mais sobre o assunto, vamos à nossa questão inicial: o
que é uma pandemia?
Desde 11 de março de 2020, de acordo com a OMS vivemos uma pandemia. O termo “pandemia” se
refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade, ou seja, indica que há surtos
de COVID-19 em várias regiões do mundo. E isso exige cuidados de nossa parte, para entender
melhor, clique e VEJA. Em um mapa interativo você consegue ver como esse vírus está presente em
todo o planeta terra ACESSE.
Tem ainda uma aula muito divertida com o jornalista Iberê Thenório e o, biólogo,
pesquisador Átila Iamarino, ACOMPANHE!

#FIQUE EM CASA
Outra fonte muito importante de informações é o site de nosso Ministério da Saúde
<https://coronavirus.saude.gov.br/>, nele conseguimos compreender a importância das medidas
temporárias de afastamento ou isolamento social que envolve a todos, a OMS fala dos problemas
que o COVID-19 pode trazer, não só a idosos e adultos, mas também de riscos aos mais jovens, clique
e VEJA. E lembre-se: sempre SIGA todas as orientações de higiene: LAVE bem as mãos!
Mas eu fico em casa fazendo o quê???
Aproveite bem o seu tempo, ESTUDE! Lembre-se que não estamos em férias. Tudo o que
ficar para trás, acabará acumulando, evite que isso aconteça. Também converse com seus
familiares ou colegas virtualmente a respeito do que estão vivendo, um bom papo nessas horas
alivia muito. A OMS lançou dicas que podem ajudar a lidar com a nossa ansiedade nesse período,
clique e CONHEÇA algumas!

