
Como proteger  
sua casa contra  
o Coronavírus?

GUIA PRÁTICO

Recomendações cotidianas para 
consultar de forma rápida.

Recebendo 
delivery  

(entrega)

Recomendações finais  
para sua casinha.

Deixe janelas abertas para 
que o ar circule livremente. 

Você sempre quis uns dias em 
casa, aproveite! Leia, assista 
filmes, crie um projeto.

Não fique 24h em noticiários, 
se informe o necessário. 

Medite, escute boas histórias, 
respeite e cuide do próximo!

A internet tem vários 
exercícios para fazer em 

casa. Se hidrate, durma e 
se alimente bem.

Coloque roupas longas. 
como calças e camisas 
de mangas compridas.

1

Prenda o cabelo e 
evite adereços.

2

Se tiver sintomas gripais fique  
em casa, mas se tiver que sair 

use máscara. 

3

Dê preferência a carro 
particular ou de aplicativos.

4

Ao tossir e espirrar proteja 
o rosto com a parte 

central do braço.

5

Manter distância de 1,5M 
das outras pessoas. Se 
estiverem gripadas 2M.

6

Leve lenços descartáveis 
para tocar superfícies.

7

Leve álcool gel para higienizar 
superfícies, mas lembre também 
de limpar a própria embalagem.

8

Ao sair com seu pet evite 
que ele encoste em 
superfícies externas.

9

Infelizmente, nada de  
apertos de mãos, 
abraços ou beijos.

10

Ao Sair  
de Casa

Tome um banho, se não 
der lave bem as áreas 

como mãos, punhos, rosto 
e pescoço.

6

Ao chegar  
em Casa

Não toque em nada 
antes de se higienizar.

Tire os sapatos, deixe-os 
de preferência no lado de 

fora da porta.

Coloque a roupa usada em um 
saco plástico antes de deixar 

no cesto ou lave na hora.

É bom passar um pano com 
água sanitária ou desinfetante 

no chão onde você passou.

Desinfete as embalagens 
que trouxe da rua antes 

de guardar. Lave-as com 
sabão ou álcool 70%.
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Se levou o pet pra 
passear desinfete as 

patinhas dele.

7

Use papel filme para cobrir 
o celular enquanto estiver 

fora e quando chegar 
descarte.

8

Escolha uma entrada da casa 
para ser a principal e manter 

maior controle.

9

Indo ao 
Mercado

Apenas use o elevador 
sozinho ou com 

pessoas da sua casa.

Como agir no  
condomínio?

Use lenço de papel para 
apertar botões dos 

elevadores e abrir maçanetas. 

Se você ou sua família forem 
positivo para Corona avise 
imediatamente ao síndico.

Recomende o síndico para 
fechar o salão de festas. 

Se você é jovem e saudável 
se ofereça para fazer 

compras a pessoas em 
grupos de risco sem suporte.

Se preferir use as escadas 
(se movimentar é bom).
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Desinfete as bolsas 
recicláveis vindas da rua. 
Faça a higienização das 

mãos em seguida.

 Não guarde embalagens não 
necessárias, como a caixa da 

pasta de dente.

Se usou sacolas plásticas 
do supermercado 

descarte imediatamente.

Lave bem frutas e verduras. 
Prefira frutas com casca e os 
legumes devem ser cozidos.

Lave as embalagens como 
se fossem uma louça suja, 

com água e sabão.

Prefira as sacolas recicláveis, 
menos impacto ambiental e 

mais fáceis de higienizar.
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Dê preferência a aplicativos 
que já tenham seu cartão 

cadastrado.

1

Mantenha distância do 
entregador de 1,5M do 

entregador.

2

Retire a comida da 
embalagem e a descarte 

imediatamente.  

3

Após o procedimento, 
higienize a mão e todos os 

pontos de contato.

4

Se possível peça para o 
entregador deixar o pedido 

no chão, peque em seguida.

5

Faça compras planejadas para 
evitar pedidos frequentes, 
peça mais (o necessário) 

poucas vezes. 

6

E não esqueça de 
higienizar a mão antes 

das refeições.

7

Cuidados com  
os pequenos.

Se forem muito 
pequenininhos escolha 
alguns brinquedos e os 

mantenha limpos.

1

Mantenha a hidratação. 
Crie a “hora da água" onde 

todos tomam juntos.

2

Planeje como será o dia com 
eles, com os horários para 

atividades e muita diversão. 

3

Marque chamadas de 
video com os amiguinhos 
e professores da escola.

4

No mais é atenção e 
criatividade. Você vai entender 

aos poucos o quanto esse 
momento pode ser rico.

7

Mantenha a rotina de 
estudos diária, isso ajuda 

a manter a boa saúde 
mental.
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Covid-19. Principais sintomas:

Para mais dicas acesse www.cukoimoveis.com e siga nossas redes sociais:

CUIDE DA SAÚDE MENTAL

AMBIENTES BEM AREJADOS APROVEITE A OPORTUNIDADE

FÍSICO PREPARADO

Ministério da Saúde: Com sintomas de gripe fique em casa por 14 
dias. Só procure um hospital de referência se sentir falta de ar.
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Prefira o cartão de crédito e 
evite dinheiro de papel. Se usar 
higienize as mãos em seguida.

Febre Tosse Falta de ar

Se os funcionários do 
condomínio estiverem em 
casa organize a limpeza do 

andar com os vizinhos.

7

Diminua suas idas a lixeira 
reunindo a maior quantidade de 

lixo menores no lixeiro maior.

8 8Procure fazer compras online. 
Se não tiver o número do 

supermercado o Google tem.

Evite deixar que eles 
acompanhem as notícias 

na TV. Explique o essencial.

6

Cuidando de lares para 
você ficar bem no seu. 
#fiqueemcasa


