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O que é?
É uma doença provocada pelo agente SARS-CoV-2, conhecido como novo coronavírus, considerando haver outros coronavírus que anteriormente provocaram doenças similares, como o SARS-CoV-1, em 2002. O coronavírus é um
vírus transmitido principalmente pelo sistema respiratório.

Como é transmitida?
A infecção ocorre de pessoa a pessoa pela inalação de pequenas gotículas de
saliva ou muco que carregam uma carga viral, que são transmitidas especialmente por espirro ou tosse.
Além da inalação, a transferência do vírus também pode acontecer quando superfícies recentemente contaminadas, como celulares, maçanetas de portas,
cardápios, sacolas plásticas, interruptores, mesas, talheres compartilhados,
outras mãos, chaves, malas, bolsas, etc, com o vírus são levadas pelas mãos
para os olhos, nariz e boca.

Quais os sintomas?
Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse ou dificuldade para respirar. Às vezes outros sintomas como dor de garganta, dor de cabeça, cansaço
e diarreia também podem ocorrer.
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Quais os modos de profilaxia e como
serão implementados no evento?
Será obrigatório o cumprimento das regras de etiqueta respiratória e utilização
de máscaras de maneira adequada por todos os participantes do evento.
Pias com sabão líquido e papel toalha para a higiene de mãos e álcool gel 70%
para a desinfecção estarão disponíveis em diversos pontos da área do evento.
Os espaços consideram a capacidade de 1,76m² por pessoa, cálculo de área
formada pelo raio de 0,75m, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5m a
ser considerado entre duas pessoas.
Higiene das áreas de evento - será feita a desinfecção constante de
maçanetas, interruptores de luz, computadores compartilhados, televisores
e equipamentos de computação, mesas e encostos de cadeiras, flipcharts,
quadros brancos, canetas e apagadores, controles remotos e dispensers de
álcool gel 70%.

COVID 19

Vacinação

Vacina

Para a participação presencial no evento é obrigatória a apresentação do
comprovante de vacinação contra a Covid-19.

O comprovante poderá ser físico ou digital.
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Para gerar seu comprovante digital, acesse:
https://conectesus.saude.gov.br/home

Entre com usuário e
senha (caso não possua é só cadastrar
com seu CPF)
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Acesse sua carteira de vacinação digital e salve
ou imprima seu comprovante.
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