Proteja-se

Fomente hábitos saudáveis

e proteja-nos!
Use lenços ou toalhetes descartáveis para cobrir a boca e nariz

Descanse
Coma

as horas suficientes

alimentos saudáveis

Pratique

atividade física

quando espirrar ou tossir, e lave as
mãos de seguida.

para o braço e não para as mãos.

GRIPE

AS MÃOS TOCAM EM TUDO

Mais vale prevenir!

Em alternativa, tussa ou espirre

Se tem 65 ou mais anos...

VACINE-SE



Lave-as frequentemente.

CONTRA A GRIPE!



Não deixe que elas deem bo-

A vacina também é aconselhada em algumas
pessoas com doenças crónicas...

INFORME-SE COM
O SEU MÉDICO DE FAMÍLIA

leia aos microrganismos!

MAS...
A gripe

Gripe: O que é?

é uma doença evitável...

Limpar ajuda a prevenir!



É uma doença contagiosa,
causada pelo vírus Influenza.
Pode provocar mal-estar, febre,
tosse, dores de garganta e dores
de cabeça.

...Como se propaga?
Pela tosse e espirros de doentes,
 atingindo

diretamente a boca
ou nariz de pessoas saudáveis

Os vírus da gripe podem sobreviver durante várias horas nas superfícies .
Quanto mais uma superfície é tocada, maior é o risco desta estar
contaminada por microrganismos,
limpe-as frequentemente com
água e produtos de limpeza com
cloro ou álcool

E se tiver de cuidar de
alguém com gripe?
Porque o seu risco de adoecer é maior, não esqueça
de lavar bem as mãos:


Depois de cuidar da pessoa doente



Depois de tocar nos toalhetes ou lenços descartáveis



Depois de mexer nas
roupas da cama



Depois de contactar com
as loiças da refeição

Lave mais vezes as suas mãos
Com água e sabão líquido
Incentive as

 de

forma indireta, atingindo e
contaminando as superfícies.
Ao tocar nessas zonas, as mãos
podem servir de transporte de
microrganismos, possibilitando
a infeção do próprio ou de outras pessoas.

crianças a adotarem
hábitos saudáveis!

Em alternativa utilize soluções de base alcoólica para desinfetar as mãos

Vamos prevenir a gripe...

