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SERVIÇO DE SAÚDE
PRINCIPADO DO LIECHTENSTEIN

Informações sobre o Coronavírus
Nas últimas semanas houve muitas notícias nos média sobre o Coronavírus. Na maioria dos casos o
Coronavírus é menos perigoso que uma infecção gripal. Mesmo assim, é importante que a sua
disseminação seja impedida tanto quanto possível.
Casos suspeitos (vide quadro abaixo) são examinados através de um teste de laboratório e isolados
no Landesspital [hospital regional]. Se uma infecção com o Coronavírus for constatada, as pessoas
que estiveram em contacto com a pessoa adoecida nos últimos dias, deverão permanecer em casa.
Elas não devem ter contacto com outras pessoas. Caso ocorram sintomas nestas pessoas de
contacto, elas também serão submetidas a um teste. Não faz sentido realizar testes em pessoas que
não apresentam sintomas.
Casos suspeitos devem entrar em contacto com o hospital regional por via telefónica. Não deverá
dirigir-se a um consultório médico. O hospital regional examinará, colherá amostras, providenciará
testes de laboratório e isolará pessoas afetadas.

Uma pessoa será considerada “caso suspeito” ao apresentar as seguintes condições:
Ela permaneceu numa das regiões afetadas durante os últimos 14 dias ou esteve em contacto nos
últimos 14 dias com uma pessoa, na qual a infecção foi verificada através de um teste de laboratório
e
apresenta sintomas de uma doença das vias respiratórias. (p. ex. tosse, dispneia).
O que deve ser feito em caso de suspeita?
Permaneça em casa. Não vá mais a espaços públicos. Entre imediatamente em contacto por via
telefónica com o hospital regional. Informe que há pouco esteve numa região afetada pelo novo
Coronavírus e que está com problemas de saúde.
Número de telefone do hospital regional +423 / 235 45 32
Para impedir uma disseminação do vírus aplicam-se as mesmas medidas de higiene como numa
epidemia de gripe:
Lave bem as mãos com água e sabonete várias vezes ao dia ou utilize um desinfectante para as
mãos.
Se tiver de tossir ou espirrar, coloque um lenço de papel diante da boca e do nariz. Em seguida,
deite-o fora num balde de lixo, lave bem as mãos com água e sabonete ou utilize um
desinfectante para mãos.
Caso não tenha lenços de papel, tussa ou espirre na parte interna do cotovelo.

Mais informações poderão ser obtidas nas seguintes páginas na Internet:
http://bit.ly/corona-fl
http://bit.ly/corona-ch
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