
Coronavírus: os cuidados para quem vive no campo
• Se está com febre, tosse, coriza e dor de garganta, fique em casa e se trate.

• Agora, se tem dificuldade de respirar, busque imediatamente uma unidade de saúde. 

• Na ida e volta do trabalho, evite pôr as mãos no rosto, boca, nariz e olhos.

• No transporte, cuidado com maçanetas e corrimão de vans, ônibus públicos ou fretados.

•• Ao chegar no trabalho, higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel 70 graus. Repita a operação 
várias vezes no dia.

• Evite aperto de mão, abraços e beijos.

• Higienize sempre EPIs, celulares e ferramentas.

• Mantenha pelo menos 1 metro de distância dos colegas. Se está tossindo ou espirrando, são 2 metros.

• Ao espirrar/tossir, cubra nariz/boca com lenço de papel, que deve ser jogado fora, ou espirre no ante-
braço.

• Evite aglomerações no refeitório, banheiro e dormitório.

• Não compartilhe talheres, copos, garrafa de água e cuia de chimarrão.

• Na troca de operador de máquina ou caminhão, higienize pontos de uso comum, como a direção e maçan-
etas.

• Numa reunião, mantenha distância dos colegas ao lado e use local ventilado. Tente adiar visitas, idas ao 
salão comunitário ou à cooperativa.

• Se precisar receber o agrônomo ou veterinário, use uma área aberta.

• Evite usar ar condicionado.

• Evite contato com estranhos. Se possível, peça para o motorista da entrega ou que veio levar a colheita 
permanecer na cabina.

• Saia de casa só para ir ao mercado ou à farmácia mais próxima. Bancos, por exemplo, podem ser acessados 
via internet para pagamentos.

•• Se precisar mesmo ir à cidade, vá apenas uma pessoa, de preferência fora de grupos de risco, como jovens 
sem doenças crônicas. Na volta, lave bem as mãos, ponha a roupa para lavar em separado e evite usar o 
sapato dentro de casa.

• Aproveite o momento para organizar e analisar informações sobre a propriedade e as culturas.
 
• Cuidado com o excesso de informações sobre o coronavírus, e com as fake news.  
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