
NESTE MOMENTO, COOPERAR 
FAZ TODA A DIFERENÇA.
Aqui no Sicoob, nossa prioridade sempre são as pessoas. Por isso, para cuidar da saúde
da nossa gente, seguimos apostando na cooperação entre todos como forma de conter o 
avanço do Covid-19 e minimizar os seus efeitos.

Siga as orientações do Ministério da Saúde e os decretos do seu estado para proteger a
si mesmo, aos outros e a sua família. Juntos, podemos superar este momento.

Lave as mãos com água e sabão 
ou use álcool em gel 70%

Evite tocar os olhos,
o nariz e a boca

Não compartilhe objetos de uso 
pessoal, como talheres, toalhas e copos

Ao tossir ou espirrar, cubra o
nariz e a boca com o braço

Evite circulação pública e mantenha
os ambientes ventilados

Se apresentar sintomas, evite
contato físico com outras pessoas 

COMO ACONTECE A TRANSMISSÃO?
 
• Gotículas de saliva              
• Toque ou aperto de mãos         

Caso você tenha viajado para o exterior ou visitado caso confirmado, aguarde 14 dias Caso você tenha viajado para o exterior ou visitado caso confirmado, aguarde 14 dias 
para verificar o aparecimento de sintomas, que são similares aos da gripe: febre, tosse e 
dificuldade para respirar.

É importante lembrar que a melhor forma de cooperar com a redução do coronavírus É importante lembrar que a melhor forma de cooperar com a redução do coronavírus 
Covid-19 é restringir a circulação e o contato físico com outras pessoas. Por isso, neste 
momento de cautela, recomendamos que você realize suas atividades financeiras pelos 
canais digitais, utilizando o App Sicoob e o Internet Banking. Se necessário, os caixas 
eletrônicos (ATM) também estão à sua disposição.

Contamos com o seu cuidado, responsabilidade e cooperação.
Não podemos dar as mãos, mas podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença.

• Espirro, tosse ou catarro
• Objetos ou superfícies contaminadas

Mais informações: coronavirus.saude.gov.br


