Cuidado do veículo e

saúde nestes tempos.

Hoje todos sabemos que vivemos uma pandemia devido a um
vírus chamado Coronavírus, que causa infecções respiratórias
e foi denominado COVID-19, e que é necessário adotar
medidas extremas de higiene (lavar com frequência as mãos
com água e sabão, utilizar álcool e álcool em gel, cobrir a boca
ao espirrar e tossir na dobra do cotovelo ou em um lenço
descartável, ficar em casa, entre outras medidas).

Mas o que devemos fazer com o nosso
veículo? É necessário também higienizá-lo?
A resposta é Sim!
A permanência do vírus em diferentes superfícies foi
encontrada para:
• No ar - até 3 horas
• Em papelão - até 24 horas
• Em plástico - entre 2 e 3 dias
• Em aço - entre 2 e 3 dias

(Fonte: www.theconversation.com/us)

Se vamos utilizar um veículo, seja nosso ou da empresa, é
conveniente tomar algumas medidas de higiene para diminuir
a exposição ao vírus.
● O ideal é primeiramente lavar as mãos ou usar
álcool em gel, logo passar um pano umedecido em
álcool (não em gel) nas maçanetas das portas do
veículo, no câmbio da embreagem, no freio de mão,
no cinto de segurança e nos controles do veículo.
Tome cuidado para que o álcool utilizado não
danifique as peças do veículo.
● Passe muito bem o aspirador no interior do veículo.
● Os tapetes de borracha devem ser retirados e
lavados com água e sabão.
● Mantenha limpas as grades de ventilação.

● Se possível, evite utilizar o ar condicionado.
● Também é conveniente limpar as janelas do
veículo.
● Um item que sempre nos acompanha e que
o colocamos em algum lugar do veículo é o
telefone celular, por isso é importante que o
higienize regularmente. Lembre-se que não
deve utilizá-lo enquanto dirige.
Sabemos que todas essas tarefas extras
demandam mais tempo, mas neste momento é
necessário tomar precauções extremas se
tivermos que sair de casa.

Nossa recomendação é que, se possível, fique em casa, trabalhe
em home office e saia somente quando for necessário ir ao
supermercado ou à farmácia. Sabemos também que algumas
pessoas, por causa do seu tipo de trabalho, não podem deixar de
sair; a elas pedimos que tomem todas as precauções e se cuidem.
Cuidar da higiene do seu veículo também é muito importante.

Juntos podemos ajudar a diminuir a
incidência desta pandemia. Podemos
contar com você?

facebook.com/cepasafedrive

@CEPASafeDrive

