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Você é obrigado a ficar em quarentena (se manter separado) de outras pessoas porque foi 
exposto ao 2019 Novel (Novo) Coronavírus (COVID-19). Se você tem o COVID-19, você pode 
espalhar o mesmo para as pessoas ao seu redor e deixá-las doentes.  

O COVID-19 é causado por um vírus. Ele é transmitido através de secreções respiratórias 
(mucosas e gotículas de tosse e espirros) de uma pessoa infectada e pode causar doenças graves, 
como pneumonia (infecção pulmonar) e, em alguns casos raros, morte. 

Este informativo lhe fornece informações sobre o que fazer e o que não fazer enquanto você 
estiver em quarentena. Se você tiver quaisquer dúvidas após ter lido isso, você pode entrar em 
contato com o seu Conselho de Saúde local ou com o Departamento de Saúde Pública de 
Massachusetts, disponível 24/7, através do telefone 617-983- 6800. 

Durante o seu período de quarentena, você não deve receber visitas em sua casa. As outras 
pessoas que vivem na sua casa podem continuar com as suas atividades normais, desde que não 
entrem em contato com você e de que não estejam também em quarentena, conforme descrito a 
seguir. Se você testar positivo para o COVID-19 e alguém entrar em contato com você, aquela 
pessoa poderá precisar ficar em quarentena também. 

Enquanto você estiver em quarentena, você deve seguir estas instruções: 
1. Não saia de casa, com exceção de casos de cuidados médicos de emergência. Se você tiver 

         que sair de casa para cuidados médicos de emergência use uma máscara, como as máscaras cirúrgicas, 
se disponível. Ligue para o médico antes da consulta e fale que você está de quarentena porque foi 
exposto(a) ao COVID- 19. Para a proteção dos outros, você deve usar um carro particular ou chamar 
uma ambulância para ir até o médico. Não use transporte público, compartilhado (ex: Uber ou 
Lyft), ou táxis de maneira nenhuma. 
Use uma máscara, (como a cirúrgica se disponível), se precisar entrar em contato com outras pessoas. 
Se não houver uma máscara disponível, tente manter uma distância de seis pés (1,82m) das outras 
pessoas; quando isso não for possível, limite seu tempo estando próximo das pessoas a cinco minutos 
ou menos.  
Não receba visitas na sua casa. 
Na medida do possível, fique a 6 pés (1,82m) metro de distância das outras pessoas em sua casa. Se 
for absolutamente necessário, peça para uma pessoa lhe ajudar e não tenha contato com as outras 
pessoas na sua casa. Use uma máscara, (como uma cirúrgica se disponível) quando estiver na mesma 
sala que essa pessoa. Se não houver uma máscara disponível, tente manter uma distância de seis pés 
(1,82m) dos outros; quando isso não for possível, limite seu tempo estando próximo das pessoas a 
cinco minutos ou menos.  
 

2. 

3. 
4. 
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5. Se possível, use um quarto e banheiro separados. Não compartilhe toalhas ou lençóis/ 
cobertores com outras pessoas em sua casa. Lave a sua roupa separadamente da roupa das 
outras pessoas na sua casa.  
Não compartilhe utensílios para comida e bebida. Lave os utensílios normalmente na 
máquina de lavar louça ou à mão com água morna e sabão. 

6. 

7. Cubra a boca e o nariz com um lenço de papel quando tossir ou espirrar e jogue os 
lenços usados fora, em um recipiente de lixo forrado. Depois lave as suas mãos. 

8. Lave as suas mãos com frequência usando água e sabão e por uma duração de pelo 
menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, use um desinfetante para as mãos à 
base de álcool que contenha pelo menos 60% de álcool. 

Qualquer pessoa com quem você entrar em contato (incluindo qualquer pessoa em sua casa) 
deve: 

1. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. 
Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool que 
contenha pelo menos 60% de álcool. 
Usar uma máscara, se disponível, quando elas estiverem em contato próximo com você, 
se você não puder usar uma máscara. Elas devem ter o cuidado de tocar apenas nas partes 
da máscara que circundam as orelhas ou atrás da cabeça. Não toque a parte da frente da 
máscara. Elas devem lavar as mãos imediatamente após retirar a máscara. Se não estiver 
disponível, tente manter uma distância de seis pés dos outros; quando isso não for 
possível, limite seu tempo estando próximo das pessoas a cinco minutos ou menos.  
Usar luvas descartáveis se elas tiverem contato direto com os fluidos corporais (saliva / 
cuspe, muco, urina, fezes, vômito) ou manusearem a roupa suja. Remover as luvas 
cuidadosamente, sem tocar na parte externa das mesmas, jogar as luvas fora e lavar as 
mãos com água e sabão ou com um desinfetante para as mãos à base de álcool. 

2. 

3. 

Qualquer pessoa com quem você entrar em contato (incluindo qualquer pessoa em sua 
casa) deve permanecer atenta à própria saúde e prestar atenção em: 
• Febre (temperatura acima de 100.3 graus Fahrenheit (38 graus Celsius). Elas devem medir a 
temperatura delas pela manhã e pela noite. 
• Outros sintomas como tosse, dificuldade em respirar, falta de ar, arrepios, músculos doloridos ou 

rígidos, dor de cabeça ou diarreia. 

Se alguém com quem você tiver contato apresentar algum desses sintomas, entre em 
contato com o Departamento de Saúde local ou o Departamento de Saúde Pública de 
Massachusetts através dos números de telefone abaixo. 

Se eles precisarem procurar atendimento médico, devem ligar para o médico deles antes da consulta 
e falar que podem ter sido expostos ao COVID-19. 

Se eles não apresentarem nenhum dos sintomas descritos acima, eles não precisam ficar em 
casa e, em vez disso, podem continuar com suas atividades normais. 
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Outro conselho para evitar que os seus germes se espalhem: 
1. As suas luvas, lenços de papel, máscaras e outros lixos devem ser colocados em uma 

sacola, a qual deve ser atada e colocada junto com o resto do lixo da casa. 
A sua roupa pode ser lavada em uma máquina de lavar comum, usando água morna e 
detergente. Alvejante pode ser usado, mas não é necessário. Não sacuda a roupa suja e 
evite que a roupa suja toque a pele ou a roupa de qualquer pessoa. 
As superfícies da casa que você tocar ou que ficarem sujas com os seus fluidos 
corporais (saliva / cuspe, muco, urina, fezes, vômito) devem ser limpas e desinfetadas 
com um desinfetante de uso doméstico, de acordo com as instruções do rótulo. Use 
luvas durante a limpeza.  
Seu banheiro deve ser limpo todos os dias usando um desinfetante de uso doméstico, de 
acordo com as instruções no rótulo. Use luvas durante a limpeza. 

2. 

3. 

4. 

Por quanto tempo você deve seguir estas instruções? 

Você precisará permanecer em quarentena por pelo menos 14 dias a partir da data da última 
exposição. Uma autoridade de saúde pública (MDPH ou seu Conselho de Saúde local) entrará 
em contato com você diariamente e informará quando você pode sair da quarentena. Eles irão lhe 
reavaliar regularmente e determinarão se você ainda precisa ficar em quarentena ou se o risco de 
infectar outras pessoas é baixo o suficiente para que você possa sair de casa. 

Dúvidas? 
Por favor ligue para o seu médico, para o seu Conselho de Saúde local ou para o Departamento 
de Saúde Pública de Massachusetts em caso de dúvidas. 

1. O seu médico 
Nome: 
Telefone: OU 

2. O seu Conselho de Saúde local (Cidade/Município) 
Cidade ou Município: Cidade de Framingham, Departamento de Saúde(Health Department) 
Contato: Sam Wong, Diretor de Saúde Pública (Director of Public Health) 
Telefone: 508-532-5470 OU 

3. O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (Massachusetts Department of 
Public Health)  

Epidemiologista de plantão 
Telefone: (617) 983-6800 (7 dias por semana/24 horas por dia) 

Muito obrigado pela sua colaboração para manter você, a sua família e a sua comunidade saudáveis e seguras. 

Data fornecida para o indivíduo em quarentena:     
Fornecido por (nome):   
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Qualquer outra instrução específica pode ser escrita aqui ou anexada em folhas adicionais (o 
anexo de folhas adicionais deve ser anotado aqui): 
  

Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. CAME – 03/12/2020 PORT 
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