


















Cuide de você e dos outros em sua casa

Crie distância física.
• Não receba visitas.
• Mantenha pelo menos 2 metros de distância de outras pessoas.
• Durma nos pés da cama se compartilhar a cama com alguém 
que estiver doente ou durma no sofá.
• Mantenha as pessoas que estiverem doentes separadas 
das pessoas com risco de doenças sérias.

Se você ou alguém em sua casa está doente:

Mantenha limpeza.
• Descarte os lenços de papel no lixo imediatamente após o uso.
• Lave as mãos com frequência, principalmente após tossir ou 
espirrar.
• Limpe as superfícies frequentemente.
• Lave as toalhas, lençóis e roupas com detergente e 
temperatura mais quente possível e seque completamente.
• Não compartilhe utensílios de alimentação com ninguém e 
lave-os sempre após o uso.

Para saber mais sobre a desaceleração da propagação 
da COVID-19, visite on.nyc.gov/coronavirus.

Cobertura.
• Cubra seu nariz e boca com uma cobertura facial 
quando estiver entre 2 metros distância de outras pessoas.
• Cubra sua tosse ou espirro com lenço de papel ou com a parte 
inferior do cotovelo.



Quando fazer o teste para o COVID-19
Faça um teste de #COVID19, se você:
• Tiver sintomas de COVID-19, independentemente 
de idade, doenças crônicas ou profissão
• Estiver próximo a alguém que tenha sido 
diagnosticado positivo para COVID-19, 
independentemente de você ter sintomas
• Trabalhar em um conjunto residencial 
lotado (como casa de repouso, abrigo ou 
estabelecimento para idosos), independente-
mente de você sentir sintomas

Para encontrar um local de teste perto 
de você, visite nyc.gov/covidtest.







www.nyc.gov/NYCHOPE

@nycagainstabuse #awarenesshelphope

Obtenha informações e recursos para 
ajudar você ou um ente querido que 
esteja sendo vítima de violência durante 
encontros, em casa ou baseada em sexo.
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