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Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, SP Coronavirus/COVID-19

A Prefeitura de Campos do Jordão, vem esclarecendo 
continuamente as formas de prevenção e informando 
a população. Já foram editados até hoje dois Decretos 

com orientações gerais.

“Estas são ações necessárias para diminuir ao máximo 
possível o número de pessoas que possam ser 
infectadas pelo novo vírus”, afirma o prefeito de 

Campos do Jordão Fred Guidoni.

Para ampliar estas informações, trazemos agora vários 
tipos de orientações para áreas específicas.

São medidas simples, que abordam particularidades 
que podem aumentar a eficácia da prevenção 

naqueles segmentos – além de trazer também as 
informações gerais.
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Precauções

Medidas de prevenção

Utilize lenços
descartáveis para

higiene nasal

O lenço utilizado
deve ser descartado

Caso não haja lenço ou toalha de papel 
disponível, ao espirrar ou tossir é preferível cobrir 

o nariz e a boca com a manga da camisa 
(”espirrar no cotovelo”) do que fazê-lo com as 

mãos, por meio de das quais os vírus são 
facilmente transferidos para outras pessoas ou 

para o ambiente(telefone, maçanetas, 
computadores, etc.)

Cubra nariz e boca
com lenços/papéis
descartáveis quando

tossir ou espirrar 
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Etiqueta respiratória
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Precauções

Medidas de prevenção

Se você se sentir doente, 
fique em casa!

Se estiver com suspeita de coronavírus - Febre, 
tosse e/ou difilculdade para respirar, ou 

transportar alguém nestas condições, procure 
atendimento nas Unidades de Saúde dos Bairros 
ou na rede privada/convênios para passar por 
consulta médica para avaliação, definição de 
diagnóstico provável e encaminhamentos das 

medidas necessárias.
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Táxi e aplicativos

Seguir a etiqueta respiratória01

Obeceder a conduta dos sintomas02

Fazer corridas com as janelas abertas03

Lavar as mãos, com água e sabão
com frequência 

04

Ter a disposição álcool e  70% e
lenço de papel, para si e para o passageiro

05

Limpe e desinfete as superfícies
frequentemente tocadas em seu veículo
por você ou pelo passageiro, a cada viagem

06
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Medidas de prevenção Coronavirus/COVID-19
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Táxi e aplicativos

Limpe os filtros do ar condicionado.
De preferência não use

07

Intensifique a higienização do
veículo, com um cuidado especial para
as maçanetas das portas

08

Não deixe a disposição balas e confeitos.
Lembre que tudo o que for tocado tem
que ser limpo depois

09

Orientar e incentivar todos à seguir
a etiqueta respiratória

10

Após transportar bagagens ou compras,
higienize o porta-malas com álcool 70%

11


