Spartan

Informa
COMUNICADO IMPORTANTE:
CORONAVÍRUS (COVID-19)

O que é?
O Coronavírus, conhecido pela sigla (COVID-19), faz parte de uma família viral e foi detectado pela
primeira vez na cidade de Wuhan na China no ﬁnal do ano passado (Dezembro de 2019) e começo
deste ano. Este vírus está se espalhando entre as pessoas e a OMS (Organização Mundial da Saúde)
eleva a avaliação do risco internacional deste vírus a nível de emergência. A ANVISA em seu site
eletrônico já mencionou um reforço do controle em portos e aeroportos, além é claro de atenção e
cuidados especiais nas áreas hospitalares e de assistência à saúde.

Como é transmitido?
No início, muitos dos pacientes com surtos de doenças respiratórias causadas pelo Coronavírus
(COVID-19) em Wuhan, na China, tinham alguma ligação com um grande mercado de frutos do mar e
animais vivos, sugerindo a disseminação de animais para pessoas. No entanto, um número crescente
de pacientes, supostamente não teve exposição ao mercado de animais, indicando a ocorrência de
disseminação de pessoa para pessoa.

Sintomas
Conforme Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde ainda não se sabe ao certo todo o espectro
de sintomas causado pelo Coronavírus, porém podem variar de um simples resfriado até uma
pneumonia severa. Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos referidos são
principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e diﬁculdade para respirar.

Ações de Controle Sugeridas pelo Ministério da
Saúde
Precauções Padrão (Recomendadas para a população):
• Proceder à frequente higienização das mãos.
• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas.
• Evitar contato próximo com pessoas doentes.
• Ficar em casa quando estiver doente.
• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.
Assistência na Atenção Primária a Saúde (Recomendadas para proﬁssionais da saúde):
• Limpeza e desinfecção de superfícies (conforme previsto no manual de higiene e limpeza hospitalar
da ANVISA)
• Proceder à frequente higienização das mãos.
• Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
• Pacientes em isolamento de contato, recomenda-se exclusividade no kit de limpeza e desinfecção de
superfícies. Utilizar, preferencialmente, pano de limpeza descartável (wipes).
• Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho.
Essas são algumas ações previstas no Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde.

Como a Spartan pode ajudar para o controle desta
epidemia?
Para assepsia das mãos:
Xpress Antiseptical T4
Xpress Gel
Lite’n Foamy Antisseptic B
Lite’n Foamy Antibac

Para Higienização - Limpeza +
Desinfecção de Superfícies:
Wipes Peroxy 4D – LANÇAMENTO!
Peroxy 4D
Clean By Peroxy
DMQ

Saiba mais sobre os produtos Spartan no site: www.spartanbrasil.com.br
Em caso de dúvidas entre em contato com seu supervisor de vendas, ou
telefone (19) 3838-9900 e e-mail: vendas@spartanbrasil.com.br

