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A COVID-19 é uma doença causada pelo novo

coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta

um espectro clínico variando de infecções

assintomáticas a quadros graves. Uma das medidas

recomendadas pelo Ministério da Saúde a pessoas

com caso suspeito ou confirmado é o isolamento

domiciliar.

O isolamento domiciliar deve seguir algumas

recomendações, como a utilização de máscara em

ambientes compartilhados, o não compartilhamento

de itens pessoais e a desinfecção de áreas comuns,

evitando assim a propagação do vírus. 

Por isso, a Prefeitura de Palhoça preparou o

GUIA DE ISOLAMENTO DOMICILIAR 
PARA CASOS CONFIRMADOS OU

SUSPEITOS DE COVID-19.



Permaneça em casa, com o mínimo contato com
outras pessoas, principalmente idosos, recém-

nascidos e pessoas com problemas de saúde. Não
receba visitas.

    Saia de casa somente se houver extrema
necessidade. Se for necessário sair, como idas ao
supermercado e a farmácia, redobre os cuidados.

Não frequente locais com
aglomerações, como shoppings e

igrejas.

Quando possível, separe um cômodo e um
banheiro de uso exclusivo da pessoa

contaminada.

Fique o mais afastado possível das outras
pessoas, utilize máscaras e mantenha os

demais cuidados.

CUIDADOS QUE DEVEM
SER TOMADOS:

GERAIS



CUIDADOS QUE DEVEM
SER TOMADOS:

Mantenha distância de 1-2 metros de outros
moradores da casa.

Se sua casa possui apenas um cômodo, utilize
máscaras para proteger os outros moradores,
trocando sempre que estiver suja ou úmida.

Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as
mãos.

GERAIS



Permaneça em um quarto bem ventilado, sem a
presença de outras pessoas, com as janelas abertas
para a circulação de ar e entrada de luz solar. A porta
deve permanecer fechada.

Higienize diariamente o quarto e as superfícies de
contato com água, sabão, água sanitária e álcool 70%.

CUIDADOS QUE DEVEM
SER TOMADOS:

NO QUARTO

Se possível, não divida o cômodo com outras pessoas e
durma sozinho.

Saia do quarto apenas em caso de extrema
necessidade.



Separe lenços de papel em lixeira com tampa e saco
plástico. Quando estiver cheio, feche o saco para jogar
fora. Lave as mãos após tossir/espirrar ou mexer no
lixo/sacola.

Separe sua roupa, roupas de cama e toalhas em um
saco plástico antes de lavar. Lave as roupas com sabão
normal e, se possível, com água quente. Não chacoalhe
roupas para secar.

CUIDADOS QUE DEVEM
SER TOMADOS:

NO QUARTO

Troque você mesmo a roupa de cama, e se tiver
resíduos, coloque em um saco plástico antes de lavar.



Se possível, reserve um banheiro seu para uso
exclusivo.

CUIDADOS QUE DEVEM
SER TOMADOS:
NO BANHEIRO

Separe escova de dente, pasta de dente, sabonete e
toalhas de rosto e corpo para uso individual e deixe
separado dos outros moradores.

As toalhas devem ficar em local arejado, isolado e
com sol, ou pelo menos, serem trocadas
frequentemente.

Após utilizar o banheiro, desinfete todas as
superfícies: vaso sanitário, pia, torneiras, descarga
etc. com álcool 70% ou água sanitária.



Tome banho por último, depois dos demais da casa.
Limpe com álcool 70% tudo o que tocou – maçaneta
da porta, interruptor de luz, box, torneiras/registros de
água etc.

Lave as mãos antes e após usar o banheiro.

O banheiro deve ser totalmente limpo e desinfectado
ao menos uma vez por dia, com produtos de limpeza
usuais e água sanitária.

CUIDADOS QUE DEVEM
SER TOMADOS:
NO BANHEIRO



Utilize máscara para preparar os alimentos.

CUIDADOS QUE DEVEM
SER TOMADOS:

NA COZINHA

Lave as mãos antes e após a preparação de
alimentos.

Separe talheres, utensílios e copos para uso
individual. Lave sempre com água e sabão após
utilizar.

Não compartilhe sofás e cadeiras.



Se não conseguir limpar a casa diariamente,
desinfete os locais mais usados e as superfícies de
contato: mesas, maçanetas, celulares, interruptores
de luz e outros.

Para limpar a casa, use máscara, luvas, óculos e avental.

CUIDADOS QUE DEVEM
SER TOMADOS:

NA LIMPEZA DA CASA

Limpe diariamente a casa e seus móveis com álcool
70%, desinfetante ou água sanitária.

Panos e aventais usados para a limpeza devem ser
lavados e desinfectados com água sanitária.



CUIDADOS QUE DEVEM
SER TOMADOS:

Use máscara cirúrgica descartável, enquanto estiver com
sintomas, sempre que estiver em contato com outras
pessoas (na rua ou em casa).

Pessoas saudáveis devem
usar máscara doméstica  (de
pano) quando em contato
com outras pessoas.

Não use máscara N95/bico de pato. Essas máscaras devem
ser usadas apenas por alguns profissionais de saúde e em
situações específicas.

NO USO DE MÁSCARAS



Para colocar a máscara,
toque somente nas guias e

alças, e nunca coloque a
mão na máscara. 

A máscara deve cobrir
completamente nariz e

boca.

CUIDADOS QUE DEVEM
SER TOMADOS:

NO USO DE MÁSCARAS

Troque sempre que estiver úmida ou suja, ou a cada
2 horas. Jogue fora e não reutilize.



CUIDADOS QUE DEVEM
SER TOMADOS:

NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Todas as pessoas da casa devem higienizar
frequentemente as mãos com água e sabão ou
álcool 70% (gel ou líquido).

Se lavar as mãos com água/sabão, a lavagem deve
durar 1 minuto. Se utilizar álcool deve durar 20
segundos.



HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS

Abra a torneira e molhe
as mãos, evitando

encostar na pia.

Aplique na palma da
mão quantidade

suficiente de sabonete 

Ensaboe as palmas das
mãos, friccionando-as

entre si.

Esfregue as palmas da
mãos contra o dorso

entrelaçando os dedos.

Esfregue as
articulações.

Esfregue os polegares
em movimentos

circulares.

Friccione e esfregue as
pontas dos dedos.

Esfregue os punhos com
o auxílio das mãos em

movimentos circulares.

Enxague as mãos. Seque as mãos.



CUIDADOS QUE DEVEM
SER TOMADOS:

SE PRECISAR DE AJUDA

Se necessário, escolha uma pessoa saudável para te
ajudar. Ela deve usar máscara cirúrgica e luvas
descartáveis sempre que mexer/tocar em objetos ou
lixo. 
     
Se não possuir luvas descartáveis, pode ser usado
luvas de vinil e reutilizar se, após o uso, serem
descontaminadas com água sanitária. Ela deve
sempre lavar as mãos antes e depois de usar luvas
ou ter contato com você.



Se uma pessoa de casa tiver diagnóstico positivo,
todos os moradores também ficam em
isolamento por 14 dias. Se outro familiar iniciar
com sintomas, esse familiar deve reiniciar o
isolamento de 10 dias e buscar avaliação médica.

VOCÊ SERÁ MONITORADO PELA EQUIPE
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

E SANITÁRIA E DEVE PERMANECER EM
CASA ATÉ QUE SEJA LIBERADO.

Se novo sintoma leve ou dúvidas, não saia de
casa. Entre em contato com a Central Covid-19
Palhoça, das 07h às 17h00:

3220-0290




