
             

Informações sobre o coronavírus 

1. Como você pode pegar o coronavírus? 

O vírus é transmitido de pessoa para pessoa. Isso acontece, por exemplo, (enquanto tossindo, 

falando) através da tosse, fala, ou apertando a mão de outra pessoa. 

2. Como você pode saber se possui o vírus? 

Se você tiver o coronavírus, poderá (tossir) apresentar, por exemplo, tosse, coriza, dor de garganta e 

febre. Os sintomas são muito semelhantes (à) aos da gripe. Algumas pessoas também sofrem de 

(diarréia) diarreia. Alguns pacientes (estão se sentindo) sentem-se pior do que outros, eles podem 

ter problemas respiratórios ou pneumonia. 

Se você tem o vírus, pode levar até 14 dias para que esses (sinais de) sintomas da doença apareçam. 

3. Por que o coronavírus é perigoso? 

Para a maioria das pessoas, a doença causada pelo coronavírus é leve. No entanto, cerca de 15 por 

cento das pessoas infectadas ficam gravemente doentes: desenvolvem problemas respiratórios e 

pneumonia. (Aqueles que morreram) Foram principalmente pacientes mais velhos e pessoas que já 

estavam doentes que faleceram em decorrência do vírus.  

4. O que devo fazer se (mostrar) aparecerem sinais (de) da doença? 

Se você (tem) tiver febre, tosse ou falta de ar e morar em uma (área) região, onde (as pessoas) já 

(estiver) existirem pessoas infectadas com o vírus, (chame) ligue para uma médica ou um médico e 

(faça uma compromisso) marque uma consulta. 

Se você tiver febre, tosse ou falta de ar, não deve ter (o mínimo de) contato com outras pessoas 

(quanto possível). Mantenha pelo menos 1,5 ou 2 metros de distância de outras pessoas. 

(Se possível,) Fique em casa, ou no seu quarto. (Tosse) Tussa e espirre (no cotovelo interno) na dobra 

do braço, ou em um lenço de papel, que você deve imediatamente descartar em uma lixeira. Lave 

bem e frequentemente as mãos (frequentemente e cuidadosamente) com (sabão) sabonete e pelo 

menos durante 30 segundos. 

5. O que devo fazer se (estiver em) tive contato com uma pessoa infectada? 

Se você teve (recentemente) pessoalmente contato (pessoal) com uma pessoa que tem o 

coronavírus, ligue para o seu médico (Hausarzt?) ou (a) para (sua a autoridade) o Conselho de Saúde 

Pública local (Gesundheitsamt) e (conte-lhes sobre) informe-os a respeito disso (sua situação). O 

número de telefone é: 07141 / 144-69844. 



Se morar em um centro de acolhimento ou em um alojamento coletivo, informe imediatamente à 

direção do local ou à / ao assistente social responsável. Informe também, por exemplo, sua escola, 

escola de idiomas, instituto de formação profissional ou local de trabalho. 

 


