Doença Coronavírus 2019 (COVID-19)

Como lavar as mãos
A lavagem das mãos
deve durar pelo menos
15 segundos

1

2

Molhe as mãos com
água morna.

3

Aplique o sabão.

6

5

Esfregue as costas duma
mão com a palma da
outra.

9

7

Esfregue as pontas dos
dedos de cada mão
contra a palma da outra.

10

Seque as mãos com
toalha de papel.

Faça espuma e
esfregue uma palma
contra a outra.

Feche a água com a
toalha de papel.

Esfregue cada polegar
com a outra mão.

4

Esfregue entre os dedos
e à volta deles.

8

Enxague bem com água
a correr.

11

As suas mãos agora
estão limpas.
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Como usar o desinfetante das mãos
Esfregue as mãos
durante pelo menos
15 segundos

1

Apique 1 ou 2 vezes o
produto nas palmas
das mãos secas.

5

Esfregue as pontas dos
dedos de cada mão
contra a palma da outra.

2

Esfregue as mãos,
palma contra palma.

6

Esfregue cada polegar
com a outra mão.

3

Esfregue entre os
dedos e à volta deles.

7

Esfregue as mãos até o
produto secar. Não use
toalhas de papel.

4

Esfregue as costas
duma mão com a
palma da outra.

8

Uma vez secas, as suas
mãos estão limp
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