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OLÁ, AGENTE CELCOIN!

Viver em comunidade é pensar no coletivo e devido à emergência de 

saúde pública por causa do Coronavírus (Covid-19), algumas medidas 

de prevenção podem ser adotadas enquanto durar o combate a esse 

vírus. 

Quando lidamos com o público em uma situação complicada de saúde, 

algumas mudanças podem ser necessárias para que tudo continue 

funcionando normalmente.

Gostaríamos de te tranquilizar pois nosso trabalho continua forte. 

Nossas operações estão funcionando, assim como nosso suporte. 

Estamos tomando todos os cuidados necessários com nossos 

funcionários. 

Preparamos este documento com informações e orientações 

especialmente para que você se proteja e proteja também o seu público, 

garantindo mais segurança em seu trabalho todos os dias. 

Também disponibilizamos folhetos para distribuição ao seu público e cartaz 

informativo para seu negócio no site covid.celcoin.com.br/divulgacao.

Este é o momento de nós juntos exercemos nossa cidadania e 

conscientização de nossos clientes, amigos e familiares. É hora de 

unirmos forças para enfrentarmos este momento difícil. Continue 

contando com a gente sempre que precisar.

Cordialmente, 

EQUIPE CELCOIN



1. O QUE É O CORONAVÍRUS?
.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), coronavírus é uma 

família de vírus que pode causar doenças. Em humanos, esses vírus 

provocam infecções respiratórias que podem ser desde um resfriado 

comum até doenças mais severas. O novo coronavírus causa a doença 

chamada COVID-19.

2. O QUE É COVID-19?
.

COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo mais recente coronavírus 

descoberto. O vírus e a doença eram desconhecidos antes do surto 

iniciado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.

3. QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA COVID-19?
.

Os sintomas mais comuns são febre, cansaço e tosse seca. Houve alguns 

relatos de sintomas gastrointestinais (náusea, vômito e diarreia) antes 

da ocorrência de sintomas respiratórios, mas esse é principalmente um 

vírus respiratório. Alguns pacientes podem também apresentar dores, 

congestão nasal, coriza e dor de garganta. Os sintomas geralmente são 

leves e começam gradualmente. 

A maioria das pessoas que fica doente se recupera do COVID-19. O 

tempo de recuperação varia e, para pessoas que não estão gravemente 

doentes, pode ser semelhante ao período de duração de uma gripe 

comum. Pessoas que desenvolvem pneumonia podem levar mais tempo 

para se recuperar (dias a semanas).

Pessoas com febre (maior que 37,8ºC), tosse e dificuldade para respirar 

devem procurar atendimento médico.

4. QUÃO GRAVE É A COVID-19? 
.

Algumas pessoas infectadas pelo vírus podem não apresentar sintomas 

ou apresentar sintomas discretos. A maioria das pessoas infectadas 

(cerca de 80%) se recupera da doença sem precisar de tratamento 

especial. Cerca de uma em cada seis pessoas com COVID-19 pode 

desenvolver a doença em sua forma mais grave. 

Pessoas idosas e/ou com comorbidades, ou seja, outras doenças 

associadas como por exemplo: pressão alta, problemas cardíacos, 

diabetes e pessoas em tratamento para câncer, têm maior probabilidade 

de desenvolver doença respiratória grave.

5. COMO É A TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS?
.

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato 

pessoal com secreções contaminadas, como:

• Gotículas de saliva

• Espirro

• Tosse

• Catarro

• Contato pessoal próximo, como toque ou 

aperto de mão

• Contato com objetos ou superfícies 

contaminadas, seguido de contato com a 

boca, nariz ou olhos.

6. HUMANOS PODEM SER CONTAMINADOS POR 
CORONAVÍRUS POR FONTE ANIMAL?
.

Coronavírus é uma família de vírus comuns em animais, mas não é 

transmissível a humanos. Não há evidências de que animais domésticos, 

como gatos ou cães, tenham sido infectados ou possam transmitir o vírus 

que causa a COVID-19.

Possíveis fontes animais de COVID-19 ainda não foram confirmadas. 

Para se proteger, evite contato direto com animais selvagens e com 

superfícies em contato com eles e mantenha boas práticas de segurança 

alimentar ao manusear carnes cruas.  

7. DEVO USAR UMA MÁSCARA FACIAL PARA 
PROTEGER CONTRA O CORONAVÍRUS? MEUS 
FILHOS DEVERIAM?
.

É sempre importante seguir as recomendações de saúde pública. 

Atualmente, máscaras faciais não são recomendadas para o público em 

geral. A máscara é fundamental apenas para quem está com sintomas 

(febre ou tosse) e para quem está em contato direto e cuidando dessas 

pessoas. 

Se você tiver sintomas respiratórios como 

tosse ou espirro, os especialistas recomendam 

o uso de uma máscara para proteger os outros. 

Isso pode ajudar a conter gotículas que 

contenham qualquer tipo de vírus, incluindo a 

gripe, e proteger contatos próximos (qualquer 

pessoa a menos de um a um metro e meio da 

pessoa infectada).

A OMS recomenda o uso racional deste 

recurso para evitar desperdício e a falta 

devido a utilização sem critérios.

8. O QUE AS PESSOAS DEVEM FAZER SE ACHAM 
QUE TÊM CORONAVÍRUS OU SE UM FILHO 
POSSA ESTAR INFECTADO? 
.

É recomendável que somente pessoas com sintomas mais intensos de 

doença respiratória procurem atendimento médico no pronto-socorro. 

Os sintomas graves são batimento cardíaco acelerado, pressão arterial 

baixa, temperaturas altas ou muito baixas, confusão mental, dificuldade 

em respirar, desidratação grave. Caso contrário fique em casa. 

O Ministério da Saúde lançou um aplicativo gratuito que pode ser 

baixado gratuitamente pelo iOS e Android – Coronavírus SUS. Baixe e 

acompanhe dicas e triagem virtual (indicação se é necessária ou não a 

ida ao hospital).

9. QUANTO TEMPO O CORONAVÍRUS VIVE NAS 
SUPERFÍCIES?
.

• 3 horas suspenso no ar em ambientes fechados

• 4 horas em superfícies de cobre

• Até 24 horas sobre papel ou papelão

• 2 a 3 dias em superfícies de aço inox ou plástico

10. COMO SE PREVENIR CONTRA O 
CORONAVÍRUS - COVID-19
.

Coronavírus é uma família de vírus que pode causar doenças. Em 

humanos, esses vírus provocam infecções respiratórias que podem ser 

desde um resfriado comum até doenças mais severas.

• Cubra sempre o nariz ou a boca com o cotovelo ao tossir ou espirrar

• Lave as mãos com frequência com sabão/sabonete ou álcool gel

• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não limpas

• Não compartilhe objetos de uso pessoal

• Evitar cumprimentar pessoas com apertos de mão

• Na fila, mantenha a distância da pessoa da frente

• Evite aglomerações

• Mantenha janelas de sua casa abertas para circulação de ar

• Idosos, evitem sair às ruas 

• Evitem levar bebês e crianças para as ruas

11. BOAS PRÁTICAS E 
RECOMENDAÇÕES 
PARA A PREVENÇÃO
DA DOENÇA EM 
SEU NEGÓCIO:
.

• Atenção redobrada à limpeza geral do estabelecimento, especialmente 

portões, portas, maçanetas ou qualquer superfície de contato.

• Se possível manter álcool gel no balcão/mesas para limpeza constante 

das mãos.

• Na limpeza geral recomenda-se: alvejantes, cloro, álcool ou produtos 

com hipoclorito de sódio (água sanitária).

• Manter o ambiente bem arejado com ventilação natural (portas e 

janelas abertas).

• Não compartilhe objetos pessoais.

• Manter superfícies e objetos que são tocados com frequência 

desinfetados (maçanetas, balcão, mesas, cadeiras).

• Cobrir boca e nariz ao tossir com o cotovelo ou espirrar com um lenço 

de papel e jogar no lixo. 

• Evitar tocar em olhos, nariz e boca com as mãos não limpas.

• Abasteça os banheiros com álcool em gel ou sabonete e papel toalha.

• Sempre que tiver contato com dinheiro, lavar as mãos por pelo menos 

20 segundos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com sabão/sabonete 

ou álcool gel.

• Evitar cumprimentar pessoas com apertos de mão. Prefira um aceno 

acompanhado de um sorriso.

• Evitar cumprimentar pessoas com apertos de mão. Prefira um aceno 

acompanhado de um sorriso.

• Em seu comércio, orientar que as pessoas mantenham uma certa 

distância uma das outras na fila e também dentro do estabelecimento. 

Tente evitar ao máximo aglomerações.

• Se precisar, estabeleça um horário especial somente para atender os 

idosos (maiores de 60 anos), caso não tenham alguém que possa ir ao 

estabelecimento no lugar deles.

• Cole o cartaz e entregue os folhetos informativos em seu estabelecimento 

comercial. Acesse covid.celcoin.com.br/divulgacao e baixe os materiais. 

Com certeza você ajudará muitas pessoas!

12. COMO CONSCIENTIZAR SEU PÚBLICO E A 
POPULAÇÃO DE SUA COMUNIDADE SOBRE 
A PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS

• Manter seu público informado e protegido é a garantia de sua 

segurança do seu negócio e a saúde de toda a sua família.

• Cole cartazes informativos em seu comércio e distribua os folhetos.

• Em seu comércio, orientar que as pessoas mantenham uma certa 

distância uma das outras na fila e também dentro do estabelecimento. 

Tente evitar ao máximo aglomerações.

• Peça para os pais não levar os filhos. Crianças recomenda-se ficar em casa.

• Caso algum cliente estiver doente, oriente para que fique em casa e 

peça para outra pessoa ir em seu lugar, se possível.

• Oriente também sobre a higiene em suas residências, lavar bem as 

mãos com água e sabão ao chegarem em casa.

• Oriente para que saiam de casa apenas em casos necessários, 

procurando por períodos do dia com menos circulação de pessoas.

Fonte: 

https://coronavirus.saude.gov.br/
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acompanhe dicas e triagem virtual (indicação se é necessária ou não a 

ida ao hospital).

9. QUANTO TEMPO O CORONAVÍRUS VIVE NAS 
SUPERFÍCIES?
.

• 3 horas suspenso no ar em ambientes fechados

• 4 horas em superfícies de cobre

• Até 24 horas sobre papel ou papelão

• 2 a 3 dias em superfícies de aço inox ou plástico

10. COMO SE PREVENIR CONTRA O 
CORONAVÍRUS - COVID-19
.

Coronavírus é uma família de vírus que pode causar doenças. Em 

humanos, esses vírus provocam infecções respiratórias que podem ser 

desde um resfriado comum até doenças mais severas.

• Cubra sempre o nariz ou a boca com o cotovelo ao tossir ou espirrar

• Lave as mãos com frequência com sabão/sabonete ou álcool gel

• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não limpas

• Não compartilhe objetos de uso pessoal

• Evitar cumprimentar pessoas com apertos de mão

• Na fila, mantenha a distância da pessoa da frente

• Evite aglomerações

• Mantenha janelas de sua casa abertas para circulação de ar

• Idosos, evitem sair às ruas 

• Evitem levar bebês e crianças para as ruas

11. BOAS PRÁTICAS E 
RECOMENDAÇÕES 
PARA A PREVENÇÃO
DA DOENÇA EM 
SEU NEGÓCIO:
.

• Atenção redobrada à limpeza geral do estabelecimento, especialmente 

portões, portas, maçanetas ou qualquer superfície de contato.

• Se possível manter álcool gel no balcão/mesas para limpeza constante 

das mãos.

• Na limpeza geral recomenda-se: alvejantes, cloro, álcool ou produtos 

com hipoclorito de sódio (água sanitária).

• Manter o ambiente bem arejado com ventilação natural (portas e 

janelas abertas).

• Não compartilhe objetos pessoais.

• Manter superfícies e objetos que são tocados com frequência 

desinfetados (maçanetas, balcão, mesas, cadeiras).

• Cobrir boca e nariz ao tossir com o cotovelo ou espirrar com um lenço 

de papel e jogar no lixo. 

• Evitar tocar em olhos, nariz e boca com as mãos não limpas.

• Abasteça os banheiros com álcool em gel ou sabonete e papel toalha.

O vírus pode ser transmitido
por um aperto de mão

• Sempre que tiver contato com dinheiro, lavar as mãos por pelo menos 

20 segundos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com sabão/sabonete 

ou álcool gel.

• Evitar cumprimentar pessoas com apertos de mão. Prefira um aceno 

acompanhado de um sorriso.

• Evitar cumprimentar pessoas com apertos de mão. Prefira um aceno 

acompanhado de um sorriso.

• Em seu comércio, orientar que as pessoas mantenham uma certa 

distância uma das outras na fila e também dentro do estabelecimento. 

Tente evitar ao máximo aglomerações.

• Se precisar, estabeleça um horário especial somente para atender os 

idosos (maiores de 60 anos), caso não tenham alguém que possa ir ao 

estabelecimento no lugar deles.

• Cole o cartaz e entregue os folhetos informativos em seu estabelecimento 

comercial. Acesse covid.celcoin.com.br/divulgacao e baixe os materiais. 

Com certeza você ajudará muitas pessoas!

12. COMO CONSCIENTIZAR SEU PÚBLICO E A 
POPULAÇÃO DE SUA COMUNIDADE SOBRE 
A PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS

• Manter seu público informado e protegido é a garantia de sua 

segurança do seu negócio e a saúde de toda a sua família.

• Cole cartazes informativos em seu comércio e distribua os folhetos.

• Em seu comércio, orientar que as pessoas mantenham uma certa 

distância uma das outras na fila e também dentro do estabelecimento. 

Tente evitar ao máximo aglomerações.

• Peça para os pais não levar os filhos. Crianças recomenda-se ficar em casa.

• Caso algum cliente estiver doente, oriente para que fique em casa e 

peça para outra pessoa ir em seu lugar, se possível.

• Oriente também sobre a higiene em suas residências, lavar bem as 

mãos com água e sabão ao chegarem em casa.

• Oriente para que saiam de casa apenas em casos necessários, 

procurando por períodos do dia com menos circulação de pessoas.

Fonte: 

https://coronavirus.saude.gov.br/
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comum. Pessoas que desenvolvem pneumonia podem levar mais tempo 

para se recuperar (dias a semanas).

Pessoas com febre (maior que 37,8ºC), tosse e dificuldade para respirar 

devem procurar atendimento médico.

4. QUÃO GRAVE É A COVID-19? 
.

Algumas pessoas infectadas pelo vírus podem não apresentar sintomas 

ou apresentar sintomas discretos. A maioria das pessoas infectadas 

(cerca de 80%) se recupera da doença sem precisar de tratamento 

especial. Cerca de uma em cada seis pessoas com COVID-19 pode 

desenvolver a doença em sua forma mais grave. 

Pessoas idosas e/ou com comorbidades, ou seja, outras doenças 

associadas como por exemplo: pressão alta, problemas cardíacos, 

diabetes e pessoas em tratamento para câncer, têm maior probabilidade 

de desenvolver doença respiratória grave.

5. COMO É A TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS?
.

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato 

pessoal com secreções contaminadas, como:

• Gotículas de saliva

• Espirro

• Tosse

• Catarro

• Contato pessoal próximo, como toque ou 

aperto de mão

• Contato com objetos ou superfícies 

contaminadas, seguido de contato com a 

boca, nariz ou olhos.

6. HUMANOS PODEM SER CONTAMINADOS POR 
CORONAVÍRUS POR FONTE ANIMAL?
.

Coronavírus é uma família de vírus comuns em animais, mas não é 

transmissível a humanos. Não há evidências de que animais domésticos, 

como gatos ou cães, tenham sido infectados ou possam transmitir o vírus 

que causa a COVID-19.

Possíveis fontes animais de COVID-19 ainda não foram confirmadas. 

Para se proteger, evite contato direto com animais selvagens e com 

superfícies em contato com eles e mantenha boas práticas de segurança 

alimentar ao manusear carnes cruas.  

7. DEVO USAR UMA MÁSCARA FACIAL PARA 
PROTEGER CONTRA O CORONAVÍRUS? MEUS 
FILHOS DEVERIAM?
.

É sempre importante seguir as recomendações de saúde pública. 

Atualmente, máscaras faciais não são recomendadas para o público em 

geral. A máscara é fundamental apenas para quem está com sintomas 

(febre ou tosse) e para quem está em contato direto e cuidando dessas 

pessoas. 

Se você tiver sintomas respiratórios como 

tosse ou espirro, os especialistas recomendam 

o uso de uma máscara para proteger os outros. 

Isso pode ajudar a conter gotículas que 

contenham qualquer tipo de vírus, incluindo a 

gripe, e proteger contatos próximos (qualquer 

pessoa a menos de um a um metro e meio da 

pessoa infectada).

A OMS recomenda o uso racional deste 

recurso para evitar desperdício e a falta 

devido a utilização sem critérios.

8. O QUE AS PESSOAS DEVEM FAZER SE ACHAM 
QUE TÊM CORONAVÍRUS OU SE UM FILHO 
POSSA ESTAR INFECTADO? 
.

É recomendável que somente pessoas com sintomas mais intensos de 

doença respiratória procurem atendimento médico no pronto-socorro. 

Os sintomas graves são batimento cardíaco acelerado, pressão arterial 

baixa, temperaturas altas ou muito baixas, confusão mental, dificuldade 

em respirar, desidratação grave. Caso contrário fique em casa. 

O Ministério da Saúde lançou um aplicativo gratuito que pode ser 

baixado gratuitamente pelo iOS e Android – Coronavírus SUS. Baixe e 

acompanhe dicas e triagem virtual (indicação se é necessária ou não a 

ida ao hospital).

9. QUANTO TEMPO O CORONAVÍRUS VIVE NAS 
SUPERFÍCIES?
.

• 3 horas suspenso no ar em ambientes fechados

• 4 horas em superfícies de cobre

• Até 24 horas sobre papel ou papelão

• 2 a 3 dias em superfícies de aço inox ou plástico

10. COMO SE PREVENIR CONTRA O 
CORONAVÍRUS - COVID-19
.

Coronavírus é uma família de vírus que pode causar doenças. Em 

humanos, esses vírus provocam infecções respiratórias que podem ser 

desde um resfriado comum até doenças mais severas.

• Cubra sempre o nariz ou a boca com o cotovelo ao tossir ou espirrar

• Lave as mãos com frequência com sabão/sabonete ou álcool gel

• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não limpas

• Não compartilhe objetos de uso pessoal

• Evitar cumprimentar pessoas com apertos de mão

• Na fila, mantenha a distância da pessoa da frente

• Evite aglomerações

• Mantenha janelas de sua casa abertas para circulação de ar

• Idosos, evitem sair às ruas 

• Evitem levar bebês e crianças para as ruas

11. BOAS PRÁTICAS E 
RECOMENDAÇÕES 
PARA A PREVENÇÃO
DA DOENÇA EM 
SEU NEGÓCIO:
.

• Atenção redobrada à limpeza geral do estabelecimento, especialmente 

portões, portas, maçanetas ou qualquer superfície de contato.

• Se possível manter álcool gel no balcão/mesas para limpeza constante 

das mãos.

• Na limpeza geral recomenda-se: alvejantes, cloro, álcool ou produtos 

com hipoclorito de sódio (água sanitária).

• Manter o ambiente bem arejado com ventilação natural (portas e 

janelas abertas).

• Não compartilhe objetos pessoais.

• Manter superfícies e objetos que são tocados com frequência 

desinfetados (maçanetas, balcão, mesas, cadeiras).

• Cobrir boca e nariz ao tossir com o cotovelo ou espirrar com um lenço 

de papel e jogar no lixo. 

• Evitar tocar em olhos, nariz e boca com as mãos não limpas.

• Abasteça os banheiros com álcool em gel ou sabonete e papel toalha.

• Sempre que tiver contato com dinheiro, lavar as mãos por pelo menos 

20 segundos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com sabão/sabonete 

ou álcool gel.

• Evitar cumprimentar pessoas com apertos de mão. Prefira um aceno 

acompanhado de um sorriso.

• Evitar cumprimentar pessoas com apertos de mão. Prefira um aceno 

acompanhado de um sorriso.

• Em seu comércio, orientar que as pessoas mantenham uma certa 

distância uma das outras na fila e também dentro do estabelecimento. 

Tente evitar ao máximo aglomerações.

• Se precisar, estabeleça um horário especial somente para atender os 

idosos (maiores de 60 anos), caso não tenham alguém que possa ir ao 

estabelecimento no lugar deles.

• Cole o cartaz e entregue os folhetos informativos em seu estabelecimento 

comercial. Acesse covid.celcoin.com.br/divulgacao e baixe os materiais. 

Com certeza você ajudará muitas pessoas!

12. COMO CONSCIENTIZAR SEU PÚBLICO E A 
POPULAÇÃO DE SUA COMUNIDADE SOBRE 
A PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS

• Manter seu público informado e protegido é a garantia de sua 

segurança do seu negócio e a saúde de toda a sua família.

• Cole cartazes informativos em seu comércio e distribua os folhetos.

• Em seu comércio, orientar que as pessoas mantenham uma certa 

distância uma das outras na fila e também dentro do estabelecimento. 

Tente evitar ao máximo aglomerações.

• Peça para os pais não levar os filhos. Crianças recomenda-se ficar em casa.

• Caso algum cliente estiver doente, oriente para que fique em casa e 

peça para outra pessoa ir em seu lugar, se possível.

• Oriente também sobre a higiene em suas residências, lavar bem as 

mãos com água e sabão ao chegarem em casa.

• Oriente para que saiam de casa apenas em casos necessários, 

procurando por períodos do dia com menos circulação de pessoas.

Fonte: 

https://coronavirus.saude.gov.br/
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• Abasteça os banheiros com álcool em gel ou sabonete e papel toalha.

• Sempre que tiver contato com dinheiro, lavar as mãos por pelo menos 

20 segundos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com sabão/sabonete 

ou álcool gel.

• Evitar cumprimentar pessoas com apertos de mão. Prefira um aceno 

acompanhado de um sorriso.

• Evitar cumprimentar pessoas com apertos de mão. Prefira um aceno 

acompanhado de um sorriso.

• Em seu comércio, orientar que as pessoas mantenham uma certa 

distância uma das outras na fila e também dentro do estabelecimento. 

Tente evitar ao máximo aglomerações.

• Se precisar, estabeleça um horário especial somente para atender os 

idosos (maiores de 60 anos), caso não tenham alguém que possa ir ao 

estabelecimento no lugar deles.

• Cole o cartaz e entregue os folhetos informativos em seu estabelecimento 

comercial. Acesse covid.celcoin.com.br/divulgacao e baixe os materiais. 

Com certeza você ajudará muitas pessoas!

12. COMO CONSCIENTIZAR SEU PÚBLICO E A 
POPULAÇÃO DE SUA COMUNIDADE SOBRE 
A PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS

• Manter seu público informado e protegido é a garantia de sua 

segurança do seu negócio e a saúde de toda a sua família.

• Cole cartazes informativos em seu comércio e distribua os folhetos.

• Em seu comércio, orientar que as pessoas mantenham uma certa 

distância uma das outras na fila e também dentro do estabelecimento. 

Tente evitar ao máximo aglomerações.

• Peça para os pais não levar os filhos. Crianças recomenda-se ficar em casa.

• Caso algum cliente estiver doente, oriente para que fique em casa e 

peça para outra pessoa ir em seu lugar, se possível.

• Oriente também sobre a higiene em suas residências, lavar bem as 

mãos com água e sabão ao chegarem em casa.

• Oriente para que saiam de casa apenas em casos necessários, 

procurando por períodos do dia com menos circulação de pessoas.

Fonte: 

https://coronavirus.saude.gov.br/




