O QUE FAZER SE ESTIVER DOENTE?

Se ﬁcar doente, com febre ou tosse nos 14 dias
após o retorno da viagem:
è

è

Fique em casa. Evite o contacto próximo com
outras pessoas pois pode ter COVID-19;
Se tiver problemas para respirar ou estiver
preocupado com os seus sintomas, ligue
grátis para AlôVida ou para o Serviço de
Emergências Médicas - SEMMO (110 a partir
de qualquer operadora) e fale-lhes sobre a
sua viagem recente e os seus sintomas; ou
consulte a PENSA #660*.

APOIO E INFORMAÇÃO
Para mais informações sobre o COVID-19
contacte:
AlÔVIDA - 82 149 / 84 146
Ou através do 1490 para Tmcel e Movitel
SEMMO - 110

http:/www.misau.gov.mz/index.php/
Informacao-sobre-coronavirus-covid-19

PARCEIROS:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
O NOSSO MAIOR VALOR É A VIDA

EVITE QUE A COVID-19
SE ESPALHE DURANTE
A SUA VIAGEM
ATENÇÃO: APENAS VIAJE EM CASO DE NECESSIDADE!

CONHEÇA OS RISCOS DE VIAJAR DURANTE
A PANDEMIA DA COVID-19
O risco de mais pessoas serem infectadas pela COVID-19
aumenta quando as pessoas viajam. Por isso, o Ministério
da Saúde de Moçambique (MISAU) recomenda que as
pessoas evitem viagens desnecessárias neste tempo da
COVID-19. Ficar em casa é a melhor maneira de prevenir a
propagação da COVID-19.
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EVITE VIAJAR SE ESTIVER DOENTE
Contudo, caso haja necessidade extrema de viajar
cumpra rigorosamente com as medidas de prevenção,
excepto se for para obter assistência medica. Em caso de
duvida, ligue para os números gratuitos do serviço AlôVida
ou linha 110.

MEDIDAS A TOMAR QUANDO TIVER QUE
VIAJAR DE AVIÃO
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Faça o uso correcto
da máscara individual.

Desinfecte ou lave as
mãos com água e sabão
nos locais indicados.
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l
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Preencha a Ficha de
Informação do Viajante.

Faça a medição da
temperatura.
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Lave as mãos com água e sabão com frequência, antes,
durante e depois do voo e evite tocar o rosto e olhos sem
lavar as mãos.
Utilize álcool em gel, quando não puder lavar as mãos.
Cada passageiro pode carregar até 100ml de produtos
líquidos (álcool gel, perfume, creme, etc).
Lave ou higienize as mãos sempre que tocar qualquer
superfície, no aeroporto ou no avião.
Use sempre a máscara. O uso de máscara está recomendado para todas as pessoas acima de 2 anos de
idade, quando estão em ambiente público.
Leve consigo mais de uma máscara para trocar quando
estiver húmida ou suja, especialmente em viagens de
longa duração.
Lenços humedecidos são uma boa alternativa para
higienizar as mãos, objectos e superfícies enquanto
estiver em trânsito.
Ao espirrar ou tossir cubra a boca e o nariz com o braço
dobrado em V.
Mantenha a distância de pelo menos 1,5 metros nas ﬁlas
de check-in, migração, segurança e enquanto estiver
aguardando a sua bagagem.

CUIDADOS A TER APÓS VOLTAR
DE VIAGEM:

Cumpra o distanciamento
de 1,5 metros nas ﬁlas

Cumpra as orientações de
quarentena e medidas de prevenção
recomendadas pela equipa
de saúde.

Todos passageiros que estejam a chegar ao país, devem
apresentar um teste com resultado negativo relizado no
país de origem, nas últimas 72h antes da partida. Se voltou
de uma viagem internacional, o MISAU recomenda que
ﬁque em casa por 10 dias. Monitore a sua saúde e pratique
o distanciamento físico de 1,5m, isto signiﬁca evitar
lugares com aglomerado, incluindo reuniões de grupo.

