VOLTA ÀS
AULAS SEGURAS:
SEM COVID,
SEM QUEIMADURAS

Diante da pandemia, o uso de álcool em gel passou
a ser indicado como forma de prevenção ao novo
coronavírus. No entanto, é preciso tomar alguns
cuidados para evitar acidentes e queimaduras, uma
vez que o produto é inflamável.
Veja a seguir o que o Super P, nosso herói contra as
queimaduras, tem a dizer sobre o assunto.

Super P Responde:

Afinal, o que é melhor:
lavar as mãos ou usar álcool em gel?
Tanto um quanto o outro são eficazes na prevenção ao coronavírus e também
a outros germes. Porém, o uso de água e o sabão é mais barato e menos agressivo
à saúde, se considerarmos que o álcool pode provocar alergias e incorrer em risco
de queimaduras. Sendo assim, sempre que possível, prefira lavar as mãos e deixe
o álcool apenas para os momentos onde não houver a possibilidade de usar água
e sabão. E vale dizer, também, que não é necessário passar o álcool após a lavagem
das mãos.

Quando devemos lavar as mãos?
No contexto da prevenção da Covid-19, lave as mãos:
- Depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar;
- Depois de visitar um espaço público, incluindo transporte público,
mercados e locais de culto religioso;
- Depois de tocar em superfícies fora de casa, incluindo dinheiro;
- Antes, durante e depois de cuidar de uma pessoa doente;
- Antes e depois de comer;
Em geral, você deve sempre lavar as mãos depois de usar o banheiro, antes
e depois de comer, depois de manusear lixo, depois de tocar em animais, mesmo
nos de estimação, antes e depois de trocar as fraldas dos bebês ou ajudar uma
criança a usar o banheiro, quando suas mãos estiverem visivelmente sujas.
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A MANEIRA CORRETA
DE LAVAR AS MÃOS
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Molhe as mãos e os pulsos
com água corrente

Aplique sabão suficiente
para cobrir as mãos
e os pulsos molhados
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Esfregue todas as superfícies, incluindo as
costas das mãos, entre os dedos e as unhas,
e punhos por pelo menos 20 segundos
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Enxágue
abundantemente
com água corrente

Seque as mãos com
um pano limpo ou
toalha de uso individual,
ou toalha descartável
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APRENDER A PREVENÇÃO...

SUPER P EM AÇÃO!
- O álcool 70% é um produto inflamável, tanto na sua versão
líquida como na versão em gel. Por isso, todo cuidado é pouco
ao manuseá-lo. Após passar o produto nas mãos, mantenha
distância de fogo, fogão, churrasqueira, fogueira, fósforos,
isqueiros ou qualquer fonte de calor ou fogo.
- Priorize lavar as mãos com água e sabão. Deixe para usar
o álcool em gel apenas quando não for possível a lavagem.
- Ao sair de casa, leve pequenos frascos de 50ml de álcool em
gel na mochila para higienizar as mãos em caso de necessidade.
- O uso de álcool em gel só deve ser feito com a supervisão de
um adulto.
- A atenção para o uso correto do álcool em gel também
passa pela compra do produto correto. Escolha apenas
produtos aprovados.

AJUDE O SUPER P COLOCANDO EM PRÁTICA ESSAS
ATITUDES E ESPALHANDO ESSAS DICAS DE CUIDADOS PARA
A SUA FAMÍLIA E COLEGAS! CONTAMOS COM VOCÊ!

Você sabia que dá para substituir
o álcool 70% por outros produtos
além da água e sabão? Um deles
é a clorexedina, substância com ação
antimicrobiana, eficaz no controle da
proliferação de bactérias na pele
e mucosas, sendo um produto muito
utilizado como antisséptico na
prevenção de infecções.

CUIDADO AO USAR OS
TOTENS COM ÁLCOOL EM GEL
Além das queimaduras na pele, o álcool em
gel ainda oferece risco para os olhos. Por isso,
o cuidado deve ser redobrado com as crianças,
principalmente ao utilizar os totens de álcool,
comum na porta das escolas e comércios.
A maioria deles mede por volta de um metro ou
menos. Com isso, quando a criança aciona com
o pé, o jato de álcool pode atingir diretamente
a área dos olhos. Bicos mal regulados destes
dispositivos também podem esguichar nos olhos
de crianças ou mesmo de adultos quando acionados.
É lesão grave nos olhos!
EM CASO DE ACIDENTE,
COMO PROCEDER?
Evitar fechar os olhos, lavar imediatamente
com água limpa por cerca de 15 minutos e buscar
uma emergência oftalmológica para avaliar
possíveis danos.
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Super P Responde:

Acabei me queimando
com o álcool, e agora?
Você sabia que a chama após a combustão do álcool em gel
é praticamente invisível e a vítima acaba percebendo somente
quando a queimadura já está acontecendo? Portanto, todo
cuidado é pouco.
Caso você se queime, saiba o que fazer:
Em primeiro lugar, é importante que você e seus pais ou
responsáveis se mantenham calmos, para que possam tomar
os cuidados necessários.
– Deve-se fazer o resfriamento da área machucada em água
corrente fria por vários minutos, retirar bijuterias ou joias que
possam estar pressionando a região, antes que ocorra edema,
medicar com analgésico para alívio da dor e, em seguida, cobrir
a queimadura com um pano ou toalha (limpa) e se dirigir para
a emergência.
– Nunca fure as bolhas.
– Não utilize gelo nas lesões.
– Não passe nenhuma substância ou produto caseiro no local,
como pó de café e creme dental.
– Não toque com as mãos a área afetada.

A melhor maneira de evitar
a queimadura é a prevenção!

Apoio:
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