TEMOS UMA MISSÃO PARA VOCÊ:

Temos uma
missão para
você!
Precisamos da sua
ajuda para combater
um novo vilão!
Desde o final do ano
passado, um novo
inimigo está
ameaçando o mundo…

Seu nome é bem estranho,
é SARS-CoV-2! Por isso,
chamamos ele com um
apelido: o novo coronavírus.
Ele é um ser muito pequeno,
muito menor do que um fio de
cabelo. Por isso, a gente não
consegue ver. Mas ele pode
causar muito estrago.
Ele deixa as pessoas doentes
com uma doença chamada de
covid-19. A gente pode ficar
com tosse, nariz entupido,
dificuldade de respirar e o
corpo bem quente (febre).

Felizmente, a maioria
das pessoas consegue
vencê-lo e melhorar da
doença. Mas, enquanto
isso não acontece, o
esperto coronavírus
aproveita essas pessoas
para invadir os corpos de
quem não está doente.
Tem alguns grupos que
podem ficar muito, muito
doentes e ficarem muito
tempo no hospital.
Por isso, os mais velhinhos,
como seu avô e sua avó,
estão em risco!

Nosso time hoje
tem super-heróinas
e heróis muito
poderosos, como:
Os cientistas - eles estão
estudando formas de acabar com o
coronavírus de uma vez por todas;
Os médicos, os enfermeiros, os
técnicos de enfermagem e outras
pessoas que trabalham na área da
saúde - eles ajudam as pessoas a
se recuperar da doença causada
pelo coronavírus!

Você aceita
esta missão?
Vamos dar algumas
armas e técnicas para
você combater o vilão!

Usar um
escudo
poderoso!
Todos os super-heróis usam máscara!
Você já percebeu?
O Batman usa uma máscara de morcego;
O Homem-Aranha usa a máscara com
desenhos de teia de aranha;
A Mulher Gato usa uma máscara de gato;
Você também é um super-herói quando usa
a sua máscara. Você está protegendo toda a
sua família e toda a cidade. Seu papai, sua
mamãe, seu vovô, sua vovó, seus amiguinhos
sempre ficam protegidos.

Usar uma máscara para
esconder o nariz e a
boca é uma das
melhores armas contra
o vírus.
Ele entra no nosso corpo
por lá!
Por isso, é preciso usar
a máscara direitinho na
hora de sair de casa!
Ela deve cobrir toda
a sua boca e seu nariz!
Deve ficar bem justinha
no seu rosto para não
deixar que o ar cheio
de vírus entre!

Ah! Não pode
encostar na
máscara, pois o
vírus pode estar
escondido lá na
parte de fora!

Usar um veneno que
elimina o coronavírus
Tome
cuidado!
Nunca
tome ou
coloque
esses
produtos
na boca!
Em vez de
eliminam
o vírus,
isso vai te
deixar
muito
doente!

Tem alguns produtos que eliminam o vírus:
a água e sabão e o álcool em gel.
Então, lavar as mãos com água e sabão ou
com álcool gel elimina o vírus.
Mas tem que fazer isso direitinho:
Esfregar bastante todas as partes
das mãos e das unhas;
Ficar pelo menos 20 segundos lavando,
é o mesmo tempo que você gasta para
cantar a música de parabéns para você!
Lave várias vezes por dia, antes e depois de:
comer, ir ao banheiro, chegar em
casa, brincar ou outros momentos que os
adultos falarem!

Desviar
do vírus
Quando sair de casa
para qualquer lugar,
fique longe das
pessoas que não
estão passeando junto
com você! Assim, o
vírus não te alcança.

Esconder
do vírus
Já reparou que os
super-heróis e heroínas
se escondem para se
preparar para lutar
contra os vilões?
Por isso, para que você
também se esconda
para essa missão, é
importante só brincar
online com os
coleguinhas ou em casa
com o papai, a mamãe e
os seus irmãos.

Não cair nas
armadilhas
do vírus
Também, a gente não pode
ficar colocando a mão nos
olhos, no nariz e na boca.
Quando sair na rua, não fique
pegando nos móveis, nas
paredes, no objetos e em
outras coisas!
Nosso inimigo é bem
esperto. Ele consegue se
esconder em vários lugares!

Estudar
bastante!
Os cientistas estão correndo
atrás de uma arma que consiga
combater o vilão coronavírus de
uma vez por todas. Eles estão
estudando bastante!
Para ajudar os cientistas um dia,
você precisa estudar muito hoje.
Faça todas as lições de casa que
o professor passar para ficar bem
inteligente e combater todos os
vilões que aparecerem!

Obedecer
os pais!
Os cientistas, os médicos e o
governo estão em contato com as
pessoas que cuidam de você para
que elas ajudem a combater o
vilão coronavírus!
Então, escute tudo que o que
elas falam direitinho e obedeça!

Vencendo o coronavírus
Com essas armas e técnicas, nós vamos vencer o
coronavírus e voltar ao normal o quanto antes.
Mas a gente não consegue derrotar o vírus sem
a sua ajuda, herói ou heroína.
Vamos juntos nessa missão?

