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 Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
Este informativo está disponível no endereço eletrônico: Intranet > Institucional > Diretorias-Gerais > DGLOG > DGLOG Em Foco.

Cuidados e prevenção 
contra os vírus da dengue, 
zika, chikungunya, febre 
amarela e coronavírus

   Estamos passando por um 
momento de muito zelo devido 
a pandemia que o coronavírus 
instalou na cidade do Rio de 
Janeiro, assim como no país e no 
mundo.  Contudo é preciso dar 
prosseguimento na mobilização 
nacional pelo combate ao mosquito 
transmissor da dengue, zika, 
chikungunya e febre amarela, 
doenças que podem gerar outras 
enfermidades, como microcefalia e 
Guillain-Barré.  

A população deve fi car atenta 
e redobrar os cuidados para 
eliminar os possíveis criadouros 
do mosquito, pois essa é uma das 
formas de prevenção.

    Atenta ao momento crítico em 
que o Estado se encontra, a 
DIAFO, órgão fi scal que apoia os 
Fóruns Regionais e do Interior, 
com o intuito de contribuir para 
a redução do quadro grave com 
que se depara a saúde pública se 
coloca à disposição para orientar 
e sanar dúvidas através do e-mail 
diafo@tjrj.jus.br.

CUIDADOS
Vamos todos fazer a nossa parte!

Cuidados e prevenção contra o 
mosquito da dengue, zika, 
chikungunya e febre amarela

     A melhor forma de prevenção é eliminar o locais que 
possam acumular água parada. Não havendo água 
parada, o mosquito não terá um local adequado para que 
seus ovos se desenvolvam.

Cuidados e prevenção 
contra o coronavírus

  Mantenha sempre as mãos limpas   
  lavando com água e sabão ou utilizando o  
  álcool em gel.

  Evite contato e mantenha a distância segura
  recomendada.

  Higienize seu ambiente usando álcool 70%.

Fontes: Ministério da Saúde e DESAU.

Seguimos em período de distanciamento social. 
Parabéns a todos pelo ótimo trabalho na ajuda de prevenção ao coronavírus. 

Para o seu bem, pela sua saúde e do seu próximo: fi que em casa.


