
 

                                                                        
     

 

Perguntas sobre o Coronavirus 

 

O que é o coronavírus? 

O coronavírus (SRA-CoV-2) é um novo vírus. O corpo humano 

ainda não conhece este novo vírus. 

Com a doença vírus corona, humanos: 

 Sniffles e tosse 

 Febre 

 Problemas respiratórios 

A doença pode ser muito perigosa para pessoas fracas e idosas. 

Algumas pessoas morrem por causa da doença. 

Uma pessoa com o vírus corona pode infectar outras pessoas:  

 por tossir 

 por espirro  

Se um humano foi infectado com o vírus Corona, ele não sabe 

disso imediatamente.  Porque leva cerca de 14 dias para 

detectar a doença. 

 

Espalhamento do vírus corona 

O vírus apareceu pela primeira vez na China. Está a espalhar-se 

por cada vez mais países.  

Especialmente muitos casos têm sido relatados na China, Irão, 

Itália e Coreia do Sul.  

Na Alemanha e na Renânia do Norte-Vestfália, também, há 

agora pessoas que adoeceram. A maioria deles ou esteve nas 

próprias áreas de risco ou teve contacto com pessoas que lá 

estiveram. 



 

                                                                        
     

 

O que devemos fazer? 

Ficam com febre, constipação e tosse.  

E você conheceu recentemente pessoas que estão doentes com 

o vírus ou que vêm das áreas de risco, então ligue para o seu 

médico.  

Não vás apenas ao consultório do médico. O médico vai discutir 

com você o que fazer. 

Talvez você seja testado para o vírus. Talvez tenha de ir para o 

hospital. No hospital, você receberá tratamento para a doença. 

 

Como podemos proteger a nós mesmos e aos 

outros? 

  

 Lave as mãos com sabão.   

 Lave todos os dedos, e lave o pulso também. 

 Lave as mãos durante pelo menos 30 segundos.  

 Não toque no seu rosto. 

 Use lenços se estiver constipado. 

 Espirrar para dentro do cotovelo ou para dentro de um 

lenço. 

 Limpe e desinfecte regularmente o visor do seu telemóvel. 

 

Você pode encontrar mais informações do Instituto Robert Koch 

aqui 

ou 

MAGS hotline para pessoas na NRW: 0211-855-4774 

 

(a partir de 28.02.2020) 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

