
Faça a
higienizaçã
o das mãos
após o uso 

Segure nas
alças laterais
da máscara 

Posicione 
a máscara de
forma que ela
cubra o nariz,
a boca e o
queixo

Ela deve ficar
justa no rosto,
sem espaço
nas laterais

Depois disso, 
evite tocar na
máscara e não
a remova para
falar 

Quais cuidados devo ter
quando estou na CASAI? 

CASAICASAI
NO COMBATE À

COVID-19COVID-19
NO COMBATE À

Usar a máscara do
jeito certo
Limpar bem as mãos
com água e sabão ou
álcool
Evitar colocar a mão
nos olhos
Não tire a máscara!!

Porque eu devo ficar de
máscara na CASAI? 

Na CASAI tem muitas
pessoas doentes, que
vêm de vários lugares e
tem que ir no hospital,
onde está tendo muito
caso de COVID. 
Por isso é importante 
 usar máscara sempre!

Quando for tirar a
máscara segure
sempre pelas
alças laterais

COMO EU DEVO USAR
A MÁSCARA?

Higienize
completamente
as mãos antes
de tocar nas
máscaras
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Mesmo vacinado eu posso
pegar a doença? 

Sim, mesmo vacinada a pessoa
pode pegar a doença. A pessoa
vacinada  não vai ficar muito
grave, mas pode passar a
doença para seus parentes que
ainda não foram vacinados.

Instituto de
Pesquisa e 
Formação Indígena

`CASAICASAI
NO COMBATE ÀNO COMBATE À

COVID-19
O que devo fazer quando for
voltar para a Terra indígena? 
Quem voltar da cidade, mesmo
estando vacinado, precisa ficar 7 dias
isolado e só depois fazer o teste do
cotonete. Se o teste der negativo a
pessoa pode voltar a conviver com os
familiares. Também é bom lembrar que
todos os objetos vindos da cidade
devem ser desinfectado com álcool e
as roupas lavadas com agua e sabão.

O que eu faço com a
máscara? Pode lavar? 

As máscaras de pano devem
ser lavadas depois de cada
vez que você usar. Agora, por
causa da nova variante, todo
mundo deve usar a máscara
cirúrgica, que não pode lavar
e nem repetir o uso: depois de
usar tem que jogar fora. 

BLABLALBA

LEMBRE-SE :
BLABLALBAUse máscara
Higienize suas mãos
Mantenha o distanciamento
social  

Essas são atitudes que ajudam a
manter todos seguros!

No Hospital não pode tirar a
máscara! Também não é bom
encostar nas coisas, coçar o
olho ou a boca. Sempre que
voltar tem que tomar banho e
trocar de roupa.

Quais cuidados eu tenho
que tomar quando vou ao
hospital? 

COVID-19
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