
        

 

Documento elaborado e 
adaptado de acordo com 
informaça o disponí vel em: 

www.unicef.pt 

www.ordemdospsicólogos.pt  

 

 

 

www.dgs.pt   

www.who.int 

 

A etiqueta respiratória diz respeito a 

medidas a aplicar para evitar 

transmitir gotículas respiratórias. 

Quando tossir ou espirrar, proteja o 

nariz e a boca com um lenço 

descartável ou com o antebraço. 

Após a utilização do lenço 

descartável, deite-o imediatamente no 

lixo. De seguida lave de imediato, as 

mãos, procurando evitar tocar na cara 

(principalmente olhos e boca). Caso 

tenha utilizado o braço, lave-o, ou à 

camisola/casaco, assim que possível. 

ETIQUETA 

RESPIRATÓRIA 

REGRAS BÁSICAS PARA MINHA  

E NOSSA SEGURANÇA 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro 

Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258  

Escola Básica e Secundária de Manteigas 

Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 

http://www.unicef.pt
http://www.ordemdospsicólogos.pt
http://www.dgs.pt
http://www.who.int


A máscara  

podes 

usar… 

...por ti e  

por mim. 

MÁSCARA 

Apesar do seu uso não ser obrigatório  para crianças com menos de 10 anos, se existir 

transmissão generalizada do coronavírus na área onde a criança reside ou se esta estiver 

em contacto com pessoas em risco de desenvolverem doença grave por Covid-19, como 

idosos e pessoas com outras doenças preexistentes, é recomendável o seu uso, sendo que  

o mesmo deve ser supervisionado por um adulto (verificando se a criança utiliza a máscara 

de forma segura e adequada). Também é recomendável o seu uso se a criança manifestar 

essa vontade, por se sentir mais segura. 

Evitar partilhar 

OBJETOS e/ou COMIDA/

BEBIDA porque estes 

podem conter gotículas 

que espalhem a 

infeção.  

 As recomendações são as 

de que procuremos estar 

distantes das outras pessoas 

pelo menos 2m. Ao 

mantermos o 

distanciamento social  

estamos a reduzir  o perigo 

de transmissão. 

DISTANCIAMENTO 

A higiene das mãos deve ser feita várias 

vezes ao longo do dia, antes e depois de 

comer, de ir à casa de banho, ao chegar 

a casa,.. ou sempre que se justifique. 

Deve-se lavar as mãos com água e 

sabão durante pelo menos 20 segundos, 

esfregando sequencialmente as palmas, 

dorso, cada um dos dedos e o pulso, 

secando-as bem no final. Caso não 

tenha acesso a água e sabão, desinfete 

as mãos com solução à base de álcool 

com 70% de concentração.  

LAVAGEM E DESINFEÇÃO (MÃOS) 


