
A higienização das mãos não é suficiente para prevenir o contágio por si só: evite espaços com 
ventilação ruim, utilize uma máscara adequada sempre que necessário, mantenha a distância de 
segurança (2 metros) e reduza o tempo de exposição.

Uma das formas de prevenir a contaminação por COVID-19 é lavar as mãos frequentemente 
com água e sabão. Higienize suas mãos com álcool em gel apenas quando não for possível 
lavá-las.

Nossas mãos tocam 
muitas superfícies, 
constantemente. Por 
isso, evite tocar seus 
olhos, nariz e boca.

Lembre-se que o uso de luvas não garante proteção frente 
à transmissão se as luvas não são higienizadas 
corretamente ou descartadas quando necessário. Não é 
recomendável seu uso, exceto para as tarefas de limpeza e 
para tratar de pessoas doentes.

Higiene das mãos
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Molhe suas 
mãos com 
água limpa.

Enxague bem 
as mãos com 

água.

Seque as mãos com 
uma toalha limpa 

(descartável ou de uso 
individual) ou com ar.

Esfregue a parte da frente das mãos até 
fazer espuma. Esfregue então a parte de 
trás das mãos, entre os dedos e debaixo 
das unhas, por pelo menos 20 segundos.
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Uso correto  
da máscara
Confira se a parte com cor diferente 
ou com as bordas rígidas fica para o 
exterior.

Lembre-se: a máscara por si só não é proteção suficiente. Mantenha a distância de segurança (2 metros), evite 
espaços com ventilação ruim e reduza o tempo de exposição. Faça também a correta higiene de suas mãos.

Lembre de ajustar a 
haste rígida da máscara 
sobre o nariz.

Em áreas internas, utilize sempre máscaras 
do tipo PFF2, KN95 ou N95, sem válvula, 
que são mais efetivas frente aos aerossóis.

Coloque a máscara 
de modo que fique 
ajustada em todo o 
perímetro do rosto, 
cobrindo 
completamente nariz 
e boca, para que 
proteja de fato 
contra os aerossóis.

Evite tocar a 
máscara 

durante seu 
uso.

Lave as mãos com 
água e sabão antes 

de colocar a 
máscara.

Não tire a máscara para falar 
ao telefone, para tossir ou 

espirrar.

Não use uma 
máscara que 

fique solta em 
seu rosto.

Não use a máscara 
pendurada no 
cabelo ou no 

queixo/ pescoço.

Não compartilhe 
sua máscara 
com outras 

pessoas.
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Retirada e descarte da máscara
Descarte a máscara após seu tempo máximo de uso (contínuo ou descontínuo) indicado 
pelo fabricante. Descarte-a ainda quando fique úmida, se deteriore ou não fique mais 
ajustada ao seu rosto.

Ao finalizar o 
processo, lave suas 
mãos com água e 
sabão ou, caso não 
seja possível, 
higienize-a com 
álcool em gel.

Retire a máscara tocando apenas os 
cordões ou elásticos que a prendem em 
suas orelhas ou nuca. Evite tocar outras 
partes da máscara.
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Se você está contagiado, 
descarte sua máscara 
junto aos demais resíduos 
em um saco fechado e 
deposite-o numa lixeira.

Descarte-a quando 
necessário em lixeiras que 
contenham saco e tampa.

Se sua máscara é reutilizável, lave-a diariamente 
após o uso, respeitando o número máximo de 
lavagens recomendado pelo fabricante.

Nunca descarte sua 
máscara no vaso sanitário.

SÉRIE
Recomendações para Minimizar o Risco de Transmissão da COVID-19 no Setor de Turismo da América Latina e do 
Caribe: recomendações de higiene e etiqueta para minimizar o risco de transmissão da COVID-19 no setor de turismo 
da América Latina e do Caribe.



Etiqueta respiratória
Para evitar a transmissão de aerossóis e gotas ao tossir ou espirrar:

Cubra a boca e o 
nariz com o cotovelo 

flexionado. 

Ou cubra a boca e o 
nariz com um lenço, 

de preferência 
descartável.

Ao tossir ou espirrar, 
procure fazê-lo olhando 

para baixo e se afastando 
de outras pessoas.

Siga essas recomendações mesmo 
utilizando uma máscara. Dessa forma é 
possível proteger a todos que se 
encontram ao nosso redor.

Descarte o lenço ou 
equivalente em uma 
lixeira com tampa e 

saco.

Lave suas mãos 
com água e 

sabão.
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