
Está aumentando a contaminação dentro da família. Portanto, vamos continuar com o “uso da máscara”, “lavagem 

das mãos” , “evitar espaços fechados, locais lotados e contatos próximos”, de forma drástica para não levar o vírus 

para casa. Além disso, vamos procurar “arejar bem” mesmo sendo época de frio.
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Ao voltar para casa, vamos procurar lavar as
mãos, desinfetar e gargarejar cuidadosamente.
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Lista de checagem

Ao voltar para casa,
lavou e desinfetou as
mãos imediatamente?

Ao sair de casa,
está usando a máscara
sem falta?

Vamos usar a máscara na hora de sair de casa 
sem falta. E dentro da casa também quando 
tiver visitas.

Está arejando cada
quarto periodicamente?

Para evitar a infecção do ar no espaço fechado,
vamos arejar 5 ～ 10 minutos a cada 1 hora.

Está desinfetando
a maçaneta da porta, etc?

Vamos desinfetar os locais que muitos tocam 
como a maçaneta da porta dos quartos,
 a torneira da água, etc.

Está evitando sair de casa,
quando não estiver

　　　bem de saúde?

Não está ocorrendo
a discriminação
devido ao COVID-19?

Vamos falar com a família para evitar sair de 
casa, ir ao trabalho ou escola quando não
estiver bem de saúde.

De forma alguma, não ter preconceito e não
discriminar, através de fofocas relacionadas 
com o COVID-19.

Vamos escrever o nome na coluna abaixo, determinando o “Guardião do Corona”

que será o responsável pelas medidas contra a infecção dentro de cada família.

O “Guardião do Corona” deve checar e falar para que não haja descuido nas medidas de prevenção contra a infecção na família.

“Guardião do Corona”
da nossa família

Coronavirus infections are increasing within the home. You cannot let your guard down even at home. 

Prevent the virus from being brought into your home by always wearing a mask,

washing your hands and avoiding the 3 C’ s.
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Be sure to frequently wash your hands, 
sanitize and gargle when you get home.
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Prevention of novel coronavirus
　　　　　　　　　　　　　　　　　infection at home

Checklist

Did you wash or sanitize
your hands after
coming home?

Do you always wear
a mask when going
outside?

Wear a mask not only when going outside,
but also when you have a visitor at home.

Do you regularly ventilate
every room?

Be sure to properly ventilate for 5-10 mins. 
every hour in order to avoid infection in closed 
places.

Do you disinfect
the door knobs?

Be sure to disinfect places that people touch 
often such as room or toilet doorknobs, water 
faucets and others. 

Avoid going out
if you feel unwell.

Are you experiencing
coronavirus harassment?

If someone in your home feels unwell, ask 
them to refrain from going out, going to work 
or school.

Do not let prejudice and discrimination take 
place due to coronavirus-related gossip.

Assign a person in charge (Corona Guardian) for every household
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 and write the name on the column provided below.

Coronavirus Family Guardian


