
CORONAVÍRUS
VEJA COMO SE PROTEGER NO CAMPO, NA CIDADE E NO TRABALHO



RECOMENDAÇÃO TÉCNICA
EM DEFESA DAS BOAS PRÁTICAS NO CAMPO

O novo coronavírus se manifesta de 
diferentes formas em cada pessoa. 
Muitas pessoas podem estar 
contaminadas com o coronavírus 
mesmo sem apresentar nenhum 
sintoma. Então, é muito importante 
que você tenha cuidado com todos 
os objetos com que tenha contato, 
pois eles também podem estar 
contaminados.

Objetos, embalagens de insumos e 
equipamentos não higienizados 
podem levar o vírus a você, seus 
trabalhadores e sua família. É muito 
importante que os objetos que você 
e as pessoas próximas manuseiam 
estejam limpos e sanitizados.

Atenção aos objetos que são 
compartilhados e usados por mais 
de uma pessoa em sua propriedade. 
Antes e após a utilização, não se 
esqueça de higienizá-los.

Veja nesta cartilha algumas orientações que devem ser 
seguidas em sua propriedade para evitar a propagação
do coronavírus e garantir a produção de alimentos com 
qualidade e segurança para toda a sociedade.



O QUE É O CORONAVÍRUS?
AINDA NÃO HÁ VACINA PRODUZIDA

O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. A 
nova variação do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 e 
causa uma doença chamada covid-19. 

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados em 1937, mas foi só em 
1965 que o micro-organismo foi descrito por pesquisadores. O vírus ganhou 
esse nome em decorrência de sua aparência, que lembra uma coroa.

Como não tivemos contato com o vírus antes, não temos imunidade contra 
ele. Essa é a razão para ele ser tão perigoso para o ser humano.

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra decorrente de 
contato próximo. As formas mais comuns de contrair o vírus são por meio de:

COMO O VÍRUS É TRANSMITIDO?

gotículas de saliva

espirros

contato com objetos contaminados

aperto de mão em pessoa contaminada

tosse

abraço em pessoa contaminada



Lave com frequência as mãos com 
água e sabão ou higienize com álcool 
em gel 70º.

Use máscara na rua sempre e em 
ambientes com outra pessoa. A 
máscara deve cobrir nariz e boca 
totalmente e ficar ajustada ao rosto.

Se espirrar, cubra nariz e boca com o 
braço, não com as mãos.

Evite tocar olhos, nariz e boca com as 
mãos não lavadas.

Mantenha distância de outras 
pessoas.

Evite abraços, beijos, apertos de mão.

Higienize celular, maçanetas, chaves 
e brinquedos infantis.

Higienize com água e sabão ou álcool 
em gel sacos e pacotes de insumos e 
ração e equipamentos de trabalho.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?
DOENÇA COMPROMETE RESPIRAÇÃO

O coronavírus provoca sintomas similares aos de uma gripe na 
maioria dos casos. Idosos, pessoas com baixa imunidade ou com 
doenças preexistentes têm mais chance de desenvolver um 
quadro grave da doença. Mas os casos graves podem ocorrer em 
qualquer faixa etária. Os sintomas mais comuns são febre, tosse 
e dificuldade para respirar.

COMO SE PROTEGER?

Veja como fazer uma boa
higienização das mãos



Para evitar a propagação do coronavírus na área rural é preciso 
higienizar as caixas onde são transportados legumes, frutas e 
hortaliças, as ferramentas e as embalagens e sacos de insumos.

SACOS DE
INSUMOS

1. Manter os sacos em 
local apropriado para a 
guarda de insumos, que
deve ser limpo, coberto 
e organizado.

2. Pegar sacos de
insumo na quantidade  
necessária para a 
realização do trabalho.

3. De preferência, usar 
todo o insumo na 
atividade a ser
realizada.

3. Após o término,
lavar as mãos.

CAIXAS DE
COLHEITAS

1.Antes do uso, lavar as 
caixas com água e 
sabão e solução 
sanitizante;

2. Utilizar a caixa sem 
colocá-la no chão.

3. Armazenar a caixa
cheia em local com 
sombra e em cima de 
pallets ou de uma caixa 
vazia e virada.

4. Após o uso, lavar com 
água e sabão e solução
sanitizante.

5. Guardar as caixas em 
local apropriado e limpo

6. Lavar as mãos.

Atenção com caixas de 
outras propriedades.

FERRAMENTAS

1. Lavar as ferramentas 
com água e sabão antes 
de sua utilização.

2. Evite pôr as que não 
precisam ter contato 
direto com o solo, como
facas e alicates, em 
superfícies sujas.

3. Após a utilização, 
lavar novamente com 
água e sabão.

4. Guardar as 
ferramentas em local 
apropriado, limpo e 
organizado.

5. Lavar as mãos ao 
término da atividade.

AÇÕES PARA VENCER O VÍRUS
OS CUIDADOS COM OS EQUIPAMENTOS



PRODUTOR DEVE TER HIGIENE EM FOCO

Veja como evitar a propagação do coronavírus na área rural 
adotando cuidados de higienização de carrinhos de mão, 
tranques de lavagem de hortaliças e partes internas de veículos

CARRINHOS
DE MÃO

TANQUES DE
LAVAGEM

MAÇANETA, FREIO
DE MÃO, VOLANTE...

1. Uma vez ao dia, com 
o auxílio de um papel,
passe uma solução 
sanitizante nas 
maçanetas das portas 
do veículo (caminhão, 
furgão, carro, trator etc.).

2. Antes e após o uso do 
veículo e com o auxílio 
de um papel, higienize 
volante, câmbio e freio 
de mão.

3. Lavar as mãos antes 
e após o uso do veículo.

1. Antes de sua 
utilização, lavar com 
água e sabão e com 
solução sanitizante,
principalmente nos  
locais de maior contato 
com as mãos.

2. Durante a utilização, 
apenas uma pessoa 
deve ser responsável 
por empurrar o carrinho.

3. Após o uso, lavar o 
carrinho com água e 
sabão e com solução 
sanitizante.

4. Guardar o carrinho de 
mão em local apropriado 
até a sua nova 
utilização.

5 - Lavar as mãos.

1. Antes de utilizar o 
tanque de lavagem de 
hortaliças, lavar o 
espaço com água e 
sabão e com solução 
sanitizante. A mesma 
recomendação vale para 
mesas ou bancadas 
onde os produtos são 
higienizados antes de 
seguirem para os pontos 
de comercializaçao.

2. Após a utilização, 
lavar o tanque, mesa
ou bancada novamente 
com bastante água e 
sabão e com solução 
sanitizante.

3. Lavar as mãos.

DEDIQUE TEMPO À LIMPEZA



FIQUE ATENTO!
SAIA DE CASA APENAS SE NECESSÁRIO

Veja como evitar a propagação do coronavírus na área rural 
adotando cuidados de higienização de máquinas, equipamentos, 
embalagens e objetos usados no dia a dia da propriedade.

Se você apresentar algum sintoma de
gripe, evite sair de casa

Febre, tosse e dificuldade para respirar
são sintomas comuns da covid-19

Caso você apresente alguma dessas
alterações, procure orientação médica

Em caso de agravamento dos sintomas, o GDF disponibiliza equipes 
volantes para fazer o exame onde a pessoa estiver. Ligue para o 
CIEVS: .(61) 99221-9439 ou 199



PROTEJA-SE E PROTEJA O OUTRO

CORONAVÍRUS
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