
DICAS DA CASS 

ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO DOMICILIAR*

Para os servidores do IFES com indicação de Isolamento Domiciliar preven vo por apresentarem
Síndrome Gripal ou suspeita de COVID-19:

✗ Fique em casa e não receba visitas. Não vá para o trabalho, escola ou áreas públicas e não
use transporte público ou táxi / veículos de aplica vo.

✗ Separe-se  das  outras  pessoas  em  sua  casa tanto  quanto  possível.  Use  um  banheiro
separado, se disponível.

✗ Mantenha  pessoas  idosas  e  pessoas  com  baixa  imunidade  ou  condições  crônicas  de
saúde afastados de você. Isso inclui pessoas com problemas crônicos de coração, pulmão,
rim, diabetes e câncer e outros imunossuprimidos.

✗ Ligue para o consultório médico antes de ir para sua consulta e informe sua condição.
✗ Use uma máscara cirúrgica descartável quando es ver na mesma sala com outras pessoas

e quando visitar um médico. Se você não pode usar uma máscara, as pessoas que vivem
com você devem usar uma enquanto es ver na sala com você. Descarte a máscara  na
lixeira quando es ver úmida ou suja.

✗ Lave suas mãos frequentemente e completamente com água e sabão por pelo menos 20
segundos. Use álcool 70% em gel se não houver água e sabão e se suas mãos não es verem
visivelmente sujas. Evite tocar seus olhos, nariz e boca.

✗ Cubra suas tosses e espirros com um lenço de papel. Na ausência de lenço de papel, tussa
ou  espirre  na  manga  de  sua  roupa.  Jogue  lenços  usados  em  uma  lixeira  e  lave
imediatamente as mãos com água e sabão.

✗ Evite compar lhar itens domés cos como pratos, copos,  xícaras,  utensílios de cozinha,
toalhas,  roupas  de  cama  ou  outros  itens.  Depois  de  usá-los,  você  deverá  lavá-los
cuidadosamente com água e sabão.

✗ Monitore seus sintomas. Procure atendimento médico imediatamente se seus sintomas
piorarem. Lembre-se de usar a máscara para ir até o atendimento médico.

Para os servidores do IFES com indicação de Isolamento Domiciliar preven vo assintomá cos que
retornaram há menos de 7 dias de outros países ou regiões com transmissão comunitária do novo
coronavírus, ou contatos domiciliares de pessoas suspeitas ou confirmadas com COVID-19:

✗ Fique em casa e não receba visitas. Não vá para o trabalho, escola ou áreas públicas e não
use transporte público ou táxi / veículos de aplica vo.

✗ Mantenha  pessoas  idosas  e  pessoas  com  baixa  imunidade  ou  condições  crônicas  de
saúde afastados de você. Isso inclui pessoas com problemas crônicos de coração, pulmão,
rim, diabetes e câncer e outros imunossuprimidos.

✗ Lave suas mãos frequentemente e completamente com água e sabão por pelo menos 20
segundos. Use álcool 70% em gel se não houver água e sabão e se suas mãos não es verem
visivelmente sujas. Evite tocar seus olhos, nariz e boca.

✗ Monitore  seus  sintomas.  Membros  da  família  quando  em  contato  próximo  com  uma
pessoa  que  está  confirmada  ou  suspeita para  a  infecção  do  novo  Coronavírus  são
considerados “contatos próximos” e devem monitorar sua saúde. Se desenvolver sintomas,



ligue para o seu médico o mais rápido possível. Antes de ir à sua consulta médica, ligue
para  o  médico  e  informe-o  sobre  sua  possível  exposição  ao  novo  Coronavírus.  U lize
máscara para ir até o atendimento médico.

*  Texto elaborado pela médica  Amanda Aparecida Santos Mendes Mariano, servidora do
Ifes, que atua como médica perita na Cass e tem especialização em infectologia.


