
Cartilha de novas
práticas e hábitos

    
ADAB contra o
Corona Vírus

 



• Utilizar  Equipamentos

de Proteção: 

 

luvas, 

máscaras, 

avental, 

óculos;

•  Seguir as instruções de

biossegurança: 

 

Limpeza e desinfecção

da sala antes e após o

atendimento e dos

instrumentos utilizados

com álcool 70% ou

hipoclorito de sódio 5%;



• Atender em locais

arejados com janela

aberta e porta fechada

e com ar-condicionado

ou ventilador desligado;

•  Evitar tocar olhos,

nariz e boca, que são 

as principais formas 

de infecção por vírus;



• Pratique a higiene

respiratória:

 

Estando ou não doente,

esqueça os lenços de

tecido e use somente

lenços de papel para

cobrir a boca e o nariz

ao tossir ou espirrar,

descartando-os no lixo

imediatamente. 

Na ausência do lenço

de papel, não utilize as

mãos e sim o braço;

• Higienizar as mãos com

água e sabonete líquido 

ou álcool em gel 70%;



• Fazer uso da Técnica

Asséptica: 

 

Retirar a máscara

puxando pelo elástico

ou tiras, cuidando para

que não haja o contato

com a superfície externa,

da mesma forma com as

luvas, aventais; • Realizar  limpeza e

desinfecção com álcool

70% dos equipamentos

utilizados;



• Manter distanciamento social

de 1 metro dos usuários. Não

havendo possibilidade de

distanciamento, admite-se

o uso de máscara. 

A distância segura reduz a 

chance de contato com as

secreções liberadas. 

 

LEMBRE-SE: O vírus da

COVID-19 está presente em

gotículas liberadas pelo nariz,

boca da pessoa infectada ou

em superfícies contaminadas;

1 m



• Intensifique as rotinas

de higiene pessoal

• Lavar as mãos com

água e sabão com mais

frequência  e atenção,

passando várias vezes

entre os dedos, palma

das mãos e punhos; • Ao retornar para a

residência, retire o seu

calçado, deixe-o do

lado de fora e tome

banho imediatamente;



•  Realizar limpeza

frequente dos

ambientes utilizando

desinfetantes por

todas as superfícies

frequentemente

tocadas, como

maçanetas, torneiras,

interruptores, etc;

• Fixar  cartazes com a

indicação de uso de

Equipamento de

Proteção e Higienização

em ambientes externos 

e internos;

•  Utilizar calçados,

preferencialmente,

fechados  durante o

expediente de trabalho;



• Manter os locais com

melhor ventilação e

menos circulação de

pessoas para realização

dos atendimentos; • Deixar disponíveis

lenços de papel para

higiene nasal e álcool

70%, pia com água e

sabão para higienização

frequente de mãos, além

de lixeira específica para

descarte do lixo;



• Reforçar o uso de ações

de desinfecção, evitando

a contaminação trazida

pelas pessoas, veículos,

equipamentos 

ou materiais;

• Restringir o acesso

desnecessário de

pessoas no ambiente

de trabalho;

• Evitar uso de  carpetes

ou tapetes nos locais;



• Pessoas com sinais de
gripe deverão
permanecer em casa.

• Se apresentar sintomas
de febre, tosse e
dificuldade respiratória 

permaneça em casa e
siga as instruções de
saúde do seu Município;

• Pessoas com mais de
60 anos, portadoras de
doenças crônicas e
gestantes devem
permanecer em casa;

#fiqueemcasa



• Evitar estressar os
animais no manejo, no ato
da vacinação e evitar
aglomeração de pessoas;

• Usar Equipamentos
de Proteção limpos
desinfectados;

• Agulha deve ser de
15x15(agulha curta);

• Local de aplicação no
animal: Tábua do
pescoço, subcutânea
(debaixo da pele);

Recomendações de Segurança no Ato da Vacinação

CAMPANHA DE VACINAÇÃO FEBRE AFTOSA



• Manter a vacina em
isopor com gelo;

• Não expor à luz solar;

• Troca, desinfecção(fervura) de agulha a
cada 50 animais;



Quem cuida, vacina!

Mantenha seu rebanho 

livre da febre aftosa!

Declare em

adab.ba.gov.br

Vacine contra a Aftosa

até 31 de maio.



• Manter a distância
de 1 metro;

• Evitar Aglomeração
de Pessoas;

COVID - 19
Recomendações de Segurança no Ato da Vacinação

CAMPANHA DE VACINAÇÃO FEBRE AFTOSA

• Limpeza constante das
mãos, uso de máscaras e
uso de luvas;

1 m



#ADABcontraoCoronaVírus

#ADABcontraaFebreAftosa


