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O que você pode usar
para higienizar as:

sabonete comum

sabão em barra
sabão líquido

álcool a 70%



O álcool a 70% em gel é mais seguro que o álcool a
70% líquido.

O álcool a 70% ou o álcool em gel não substitui a
lavagem das mãos com água e sabão!



sabãosabão
60

segundos



álcool a 70%álcool a 70%
30

segundos



dicas:
 - escolha um lugar

pra deixar as sacolas
das compras;

 - antes, durante e
após de limpar os

alimentos, lave suas
mãos.

 - quando tirar os
alimentos das

sacolas, limpe os
produtos;



Vidros, latas e
plásticos:

água e sabão

Embalagens
flexíveis:

pano limpo com álcool a
70%



Receita de líquido para limpar os
vegetais:

uma colher
de sopa
de água
sanitária

+

um
litro
de

água





Receita de líquido para limpar os
móveis e outras superfícies:

uma colher
de sopa
de água
sanitária

+

nove
colheres
de sopa
de água



- coloque de forma que não tenha espaços entre seu
rosto e a máscara;

- quando estiver usando, evite tocar e mexer na
máscara;

- quando for tirar a máscara, não pegue na parte da
frente, retire pelas laterais;

- se a máscara for descartável retire pelas laterais,
coloque num saco plástico e jogue no lixo; se for de

tecido, lave e seque para usar novamente. 

- lave as mãos antes de colocar a máscara, pegando
pelas laterais;



- coloque a máscara
em uma mistura de:
uma colher de sopa

água sanitária e nove
colheres de sopa de
água ou água com

sabão por 30 minutos;
- enxágue a máscara;
- seque a máscara

no sol e depois
passe o ferro.






