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RECOMENDAÇÕES COES-COVID/UnB SOBRE COMO LIDAR COM A CONTAMINAÇÃO  
PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Orientações para a Comunidade 
O Comitê Gestor do Plano de Contingência em Saúde da Covid-19 da UnB (COES-COVID/UnB) 

vem realizando diversas ações em resposta à pandemia pelo SARS-CoV2, com o objetivo de minimizar os 
impactos na Universidade. 
 

Reforçamos a recomendação de que todos estejam continuamente atentos às medidas de pre-
venção preconizadas, especialmente a higienização das mãos com água e sabonete ou álcool-gel, uso 
de máscaras, distanciamento social e etiqueta da tosse. 
 

Esta nota tem o objetivo de orientar os membros da comunidade acadêmica que sejam acometi-
dos pela Covid-19. 
  

Os sintomas sugestivos de infecção pela Covid-19 são semelhantes aos de uma síndrome gripal, a 
saber: febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dificuldades respiratórias. Alguns pacientes têm 
observado perda do olfato e paladar, neste período estes sintomas devem chamar a atenção para o 
diagnóstico. 
  

Caso surjam estes sintomas, recomenda-se: 
  

✓ Procure avaliação em serviço de saúde, especialmente se houver dúvida ou se surgirem indícios 
de agravamento do quadro (falta de ar, queda de pressão) ou se for pessoa com comorbidades 
de risco para agravamento (ex: doença cardíaca, hipertensão arterial, diabetes, idade acima de 
60 anos, condição de imunossupressão, doença oncológica, doença renal, doença respiratória 
crônica e obesidade); 

✓ Informe às pessoas com quem você teve contato nas 48 horas antes do início dos sintomas para que elas 
estejam cientes que você é um possível caso de Covid, e elas também possam se cuidar; 

✓ Mantenha o isolamento social pelo período mínimo de 14 dias a partir da data de início dos sintomas ou 
período maior se assim for recomendado pelo serviço de saúde; 

✓ Utilize máscara o tempo todo; 
✓ Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz todo o tempo; 
✓ Depois de usar o banheiro, lave as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso, pia e demais 

superfícies com álcool ou solução de água sanitária para desinfecção do ambiente; 
✓ Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para seu uso du-

rante o período de isolamento; 
✓ O lixo produzido precisa ser separado e descartado; 
✓ Maçanetas, sofás, cadeiras e outras superfícies de alto contato, também devem ser limpos fre-

quentemente com solução de água sanitária ou álcool 70%; 
✓ Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente usado para isolamento e a porta fe-

chada. 
 

Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da casa devem dormir em outro cômodo, 
longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações: 

✓ Manter a distância mínima de 1 metro entre o paciente e os demais moradores. 
✓ Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam em observação 

quanto à presença de sintomas e isolamento por 14 dias. 
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Solicitamos ainda que, quem desejar, comunique-se com o COES (e-mail: coes@unb.br), para que 
possamos orientar e monitorar a situação de nossa comunidade, até que tenhamos a estratégia de mo-
nitoramento diário (Guardiões da saúde, em breve). 
 

SAIBA MAIS: 

 
Fonte: ficoruz.com/coronavírus (visite) 
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