
O QUE SÃO CORONAVÍRUS?1.

    
2. COMO SE TRANSMITE O CORONAVÍRUS?

Os coronavírus pertencem a uma família de vírus que causam doenças que variam entre
gripes comuns e as doenças respiratórias mais graves, como pneumonia.

3. QUAIS SÃO OS SINAIS E SINTOMAS?

4. QUAL É O PERÍODO DE INCUBAÇÃO DA DOENÇA?

Universidade Púnguè no Combate ao  Covid-19
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE

CORONAVÍRUS (COVID-19)

Coronavírus transmitem-se através de gotas de saliva que si libertam quando tossimos ou
espirramos, contacto directo como o toque ou aperto de mão e pelo contacto indirecto
através dos objectos ou superfícies contaminadas, seguido do contacto com a boca, nariz e
olhos.

    Tossir ou Aspirrar     Aperto das mãos 
    Toque de superfícies 

 contaminadas

Febres, tosse seca, secreção nasal, dor de garganta, dor de cabeça, náuseas/vómitos e
dificuldade em respirar.

UNIVERSIDADE PÚNGUÈ
EXTENSÃO DE TETE

GABINETE DO DIRECTOR

    Tossir Seca    Febres Secreção nasal Dor de garganta Dor de cabeça náuseas/vómitos

O seu período de incubação, ou seja, o tempo entre o contágio e o aparecimento dos
sintomas é de dois a 14 dias, mas o os pacientes infectados costumam apresentar
sintomas em até 5 dias.

2 - 14 Dias 



5. QUAIS SÃO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO?

Seguir medidas de higiene básicas tais como:
      Lavar  sempre as mãos com água e sabão ou cinza;

Sempre que tossir  ou espirar  cubra a boca com o braço dobrado em forma de "V" ;
Lavar  e  cozinhar  bem os al imentos;
Lavar  com água e sabão os pratos,  copos,  chávenas e colheres;
Abr i r  as janelas para maior  c i rculação do ar .

6. QUAL É O TRATAMENTO?
Não há t ratamento específ ico para a  doença.  Os s inais  e  s intomas

apresentados devem ser  t ratados de acordo com a s intomatologia e

terapêut ica adequada.  Se t iver  a lgum sinal  de febre ,  const ipação ou tosse

evi te  o contacto di recto com outras pessoas e l igue de imediato para o

serv iço Aló Vida ou PENSA através dos contactos abaixo:

 

Alo Vida: TMCEL – 1490/82149
Vodacom – 84146
PENSA: *660#
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MINISTÉRIODA SAÚDE

O Nosso Maior Valor é a Vida!

UNIVERSIDADE PÚNGUÈ

Excelência Inovação intervençã

"Juntos pela prevenção e saúde de toda a comunidade
académica da Universidade Púnguè".


