
Após ter sido exposto à COVID-19

Comece imediatamente a tomar precauções:
Use uma máscara assim que descobrir que foi exposto.
Faça o teste no Dia 6, mesmo que não tenha desenvolvido 
sintomas.
• Dia 0 é o dia da sua última exposição à uma pessoa com 

COVID-19.
• Dia 1 é o primeiro dia inteiro após a sua última exposição.

Continue as precauções por 10 dias inteiros.
Se você desenvolver sintomas a qualquer momento, faça o 
teste e fique isolado até receber os resultados.
Você ainda pode desenvolver COVID-19 até 10 dias após ter 
sido exposto.

Precauções COVID-19

1. Use uma máscara ou respirador (por exemplo: N95) 
de alta qualidade sempre que estiver perto de outras 
pessoas na sua casa ou em áreas internas em público.

2. Não vá para locais onde você não puder usar uma 
máscara.

3. Tome precauções adicionais se for estar perto de 
pessoas que podem ficar muito doentes por COVID-19.
• Use uma máscara ou respirador.
• Melhore a ventilação.

 ◦ Abra as janelas.
 ◦ Troque os filtros do ar-condicionado com 

frequência.
 ◦ Use depuradores de partículas de ar com alta 

eficiência (HEPA).
 ◦ Coloque os termostatos na posição “LIGADO” 

ao invés de “AUTO” para manter um fluxo de ar e 
filtragem contínuos.

 ◦ Ligue os ventiladores exaustores.
• Transfira atividades internas para o ar livre.
• Faça o teste, se necessário.
• Aumente o espaço e a distância entre pessoas.

COVID-19
Orientações para pessoas que foram expostas à COVID-19

Fique Atento aos Sintomas.

• Febre (38° C ou acima) ou calafrios.
• Tosse
• Falta de ar
• Fadiga
• Dores musculares ou no corpo
• Dor de cabeça
• Nova perda de olfato ou paladar
• Dor de garganta
• Congestão ou coriza
• Náusea ou vômitos
• Diarreia

Se você desenvolver sintomas a qualquer momento, faça o teste 
e fique isolado até receber os resultados.

Se você começar a se sentir doente a 
qualquer momento com febre, tosse ou falta 
de ar ou outros sintomas da COVID-19:

• Isole-se imediatamente e evite o contato com outras pessoas.
• Faça o teste de COVID-19.
• Procure atendimento médico, se necessário.

 ◦ Telefone antes de ir ao consultório médico ou sala de 
emergência e conte sobre a sua possível exposição 
à COVID-19 e os seus sintomas.

 ◦ Ao chegar, evite o contato com outras pessoas.
 ◦ Diversos sistemas de saúde da Carolina do Sul estão 

oferecendo ao público opções de rastreio por meio 
de telessaúde.

• Para mais detalhes, visite www.scdhec.gov/covid19.

Qual é a diferença entre uma Gripe e a 
COVID-19?

Influenza (Gripe) e COVID-19 são doenças respiratórias 
contagiosas, mas são causadas por vírus diferentes. A 
COVID-19 é causada por uma infecção com um coronavírus 
que foi identificado pela primeira vez em 2019 e a gripe 
é causada por infecção com vírus da influenza. Para mais 
detalhes, visite cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm

Se você teve contato próximo com uma pessoa que tem COVID-19, causado pelo vírus SARS-CoV2, você pode ter sido 
infectado com o vírus. Para a sua segurança e a segurança das outras pessoas, o DHEC recomenda que você faça quarentena 
conforme as orientações abaixo.

Visite scdhec.gov/COVID19 para obter mais informações, 
ou ligue para CARELINE pelo 1-855-472-3432 para tirar 
dúvidas em geral.
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