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Este gibi foi produzido com o intuito de 
dar orientações de como se prevenir da  
Covid-19, segundo a Organização 
Mundial DE Saúde (OMS) e é resultado 
do projeto reduzindo impactos e 
sensibilizando a comunidade de Seabra-
Ba e região ao enfrentamento da covid-
19, pelo Instituto federal de Educação, 
Ciências e Tecnologia (IFBA) Campus 
Seabra. 
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O projeto reduz indo impactos e 
sensibilizando a comunidade de Seabra-
Ba e região ao enfrentamento da covid-19 
está fazendo a doação de 6 mil máscaras, 
500 protetores faciais e 525 barras de 
sabão produzidas no laboratório do 
Campus para a comunidade de Seabra e 
região. Para usar as máscaras doadas 
pelo IFBA siga os passos abaixo:

Coloque o elástico de baixo da máscara em volta da 
cabeça de modo que fique por cima da orelha. Depois 
passe o segundo elástico por cima do outro o 
colocando-o perto da nuca. Por fim, certifique-se de 
que  está cobrindo bem a boca e o nariz.  Após o uso, 
a máscara deve ser lavada em uma solução com a 
proporção de 10 ml (uma colher de sobremesa) de 
água sanitária a cada meio litro de água. Deve 
permanecer na solução entre 10 a 20 minutos. 
Enxaguá, quando estiver seca pode ser utilizada 



Atualmente a região da Chapada Diamantina está apresentando 
casos positivos para o novo coronavírus. Eu sou a Dra. Pérola e  
por esse motivo venho trazer algumas dicas e cuidados para a sua 
prevenção.

alguns desses cuidados são 
utilizar máscaras ao sair de casa e 
higienizar bem as mãos com água e 
sabão.

As máscaras devem sempre ser 
seguradas pelos elásticos, para 
não contaminar o tecido!

 Coloque os elásticos atrás das orelhas, certifique-se que a máscara 
está cobrindo o nariz e a boca e evite tocá-la enquanto estiver usando.

Utilizando a máscara corretamente diminui-se o risco de contaminação, 
mas também é importante manter a distancia mínima de 2 metros entre 
outras pessoas.

Para higienizar as mãos devemos 
lavá-las com água e sabão. Caso 
não esteja disponível, utilize álcool 
e m  g e l  7 0 % .  A s  p r ó x i m a s 
orientações também servem para o 
uso do álcool!

Lembre-se! fique em casa. Evite aglumerações!

aproveite as tecnologias e redes 
sociais para falar com as pessoas! Higienize bem as coisas que vem de 

fora da sua casa, como sacolas e 
embalagens.

Ao tossir e espirrar, use um 
lenço ou o cotovelo.

Se apresentar os sintomas como: febre , 
tosse, cansaço e falta de ar, procure 
atendimento médico.

Se todos nós seguirmos essas dicas vamos combater essa pandemia.  Nós, 
do IFBA Campus Seabra, desejamos que todos fiquem bem!

Passe sabão nas mãos e esfregue a 
palma da mao com a outra e vice-
versa.

Esfregue bem entre os dedos

Esfregue o polegar de cada mão. Esfregue o dorso dos dedos na 
palma da outra mão. Por fim 
enxágue, mas evite tocar na 
torneira com as mãos. Use o 
cotovelo! 
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