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Pertencente à família de vírus
denominada Coronavírus. É provocada
pela SARS-CoV-2, que acarreta
infecção assintomática e panoramas
respiratórios graves (BRASIL, 2020).

Você sabe o que é a
Covid-19?

E quais são os sintomas? 

Fonte: Unimed - BH



Como ocorre a contaminação?

Você sabia? 
É uma doença com altos índices de
contaminação. O Brasil possui uma taxa
de 2,8. Isso significa que uma pessoa com
Covid-19 transmite a doença para quase
três pessoas (NEVES, 2020). 

Fonte: Hospital Adventista de Belém



Como Prevenir? 

Fonte: Google Imagens 



Quais cuidados as pessoas com
deficiência devem ter para não
se contaminarem pelo Covid-

19?



Se voce se comunica por Libras,
evite tocar seu rosto no
momento da conversa e lave as
mãos caso não estejam limpas
(BRASIL, 2020).

As pessoas que utilizam a
Tadoma e Libras Tátil, para se
comunicar, devem higienizar
as mãos e antebraços (BRASIL,
2020).

Deficiência Auditiva

Surdocegueira 

Fonte: Google Imagens



Deficiência Física

Fazer a limpeza de objetos tocados
frequentemente: aro da cadeira de
rodas, joystick, próteses, bengalas,
muletas e andadores;

Deve-se evitar ir a hospitais e
fisioterapias durante esse
período, caso não seja urgente
(BRASIL, 2020).



Lavar as mãos frequentemente,
após tocar em locais como
corrimão, maçaneta e mapas
táteis;

Ao aceitar o auxílio de outras pessoas,
recomenda-se:

1) Pegar no ombro para evitar
contato com o cotovelo, local
indicado para espirrar ou tossir. 

Deficiência Visual

2) Evitar levar as mãos à boca e ao
nariz antes de lavá-las. (COEDE,
2020).



Deficiência Intelectual

As pessoas com deficiência
intelectual podem precisar de
mais orientações para
compreender as recomendações
de prevenção.

Fonte: Google Imagens



NÃO SE ESQUEÇA! 

1) Se puder, fique em casa; 

2)  Se sair, não esqueça a máscara;

3) Lave as mãos frequentemente;

4) Cuide-se e cuide de quem você
ama.  Cuide de quem você puder! 
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