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Manter pouca, 
muita ou total 
distância? 

 
Ao mantermos distância, ajudamos a diminuir a 
propagação do coronavírus (COVID-19) 

 
1) Recomendações para a população em geral 

 Lembre-se de manter uma boa higiene das mãos e respeitar a etiqueta respiratória ao tossir. 
 Pode interagir normalmente com o seu círculo mais próximo. 

o A decisão sobre quem pertence ao seu «círculo mais próximo» é sua, mas não deve 
ser um grande número de pessoas e devem ser as mesmas pessoas a longo prazo! 

 Mantenha distância maior de todos os que não façam parte do seu círculo mais próximo. 
o Evite contacto físico, incluindo apertos de mão e abraços. 
o Deve haver no mínimo um metro de distância entre as pessoas (a distância entre os 

rostos é a mais importante. Se ficar de costas um para o outro, ou um atrás do outro 
numa fila, há menor risco de infeção). 

 Se tiver sintomas de infeção respiratória, terá de ficar em casa até 24 horas após o 
desaparecimento dos sintomas. 

 Se tiver sintomas de COVID-19, deverá ser testado. Consulte o site do seu município, entre em 
contacto com o seu médico ou ligue para 116 117.  

 
 

2) Para aqueles que são contactos próximos 

Existe uma distinção entre "membros do agregado familiar e equivalentes", que devem fazer 
quarentena, e "outros contactos próximos", que serão monitorizados com testes e 
orientações. Será informado sobre o que é aplicável a si. 

 

O seguinte aplica-se a todos os contactos próximos: 

 Limite o número de pessoas com quem tem contacto próximo, evite grandes multidões e 
aglomerações de pessoas. 

 Pode interagir normalmente com as pessoas com quem vive. 
 As pessoas com quem vive não estão em quarentena. 
 Se tiver sintomas de infeção respiratória, deve isolar-se e ser testado. 
 O teste negativo não reduz o tempo de quarentena nem a monitorização. 
 Se o teste for positivo, passará ao «isolamento domiciliar». 
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Os membros do aglomerado familiar ou equivalentes contactos 

próximos devem fazer quarentena por 10 dias após a última exposição. 

A quarentena também se aplica a quem chega à Noruega de certos 

países. As regras da quarentena são: 

 Pode interagir normalmente com as pessoas com quem vive, mas deve evitar receber visitas. 
 Não vá à escola nem ao trabalho. 
 Não faça viagens longas dentro do país nem viaje ao estrangeiro. 
 Não use transportes públicos. 
 Deve evitar lugares onde é difícil manter a distância. 
 Em regra, não deve visitar lugares públicos, tais como lojas e cafés. Na ausência de alternativas, 

pode sair para fazer as compras necessárias no supermercado ou na farmácia – mas cuide de 
manter uma distância segura (no mínimo 1 metro) de outras pessoas e evite filas. 

 Pode caminhar ao ar livre, mas mantenha no mínimo 1 metro de distância de outras pessoas. 
 Fique atento a quaisquer sintomas. Se tiver febre ou sintomas respiratórias, deve isolar-se o 

mais rápido possível e entrar em contacto com o serviço de saúde para fazer o teste. 

 
Para "outros contactos próximos", que devem ser monitorizados por 10 dias, as 
regras são: 

 Pode ir à escola ou ao trabalho.  
 Verifique diariamente se estiver com sintomas de infeção respiratória ou se sentir-se doente. 
 Deve fazer o teste o mais rápido possível e fazer outro teste 2 a 3 dias após o primeiro. 
 Se é profissional de saúde e trabalha perto de pacientes, deve informar o empregador para que 

este avalie se pode trabalhar ou não.  
 
 

3) Para aqueles que têm diagnóstico comprovado ou provável 
de COVID-19 e estão em isolamento domiciliar 

 Fique em casa. 
 Mantenha total distância das pessoas com quem vive. 
 Se possível, utilize um quarto e uma casa de banho só para si. 
 Lave as superfícies com frequência. 
 Peça ajuda a alguém para lhe fazer as compras. 
 Consulte o seu médico sobre como monitorizar a sua saúde. 
 As pessoas com quem vive devem ficar em quarentena. 

 

 

Para mais informações sobre o COVID-19, consulte: 
 

 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/ 

 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for- 

smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/ 

 https://helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/
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