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MÁSCARA
MESMO APÓS VACINA E

PARA QUEM JÁ TEVE

COVID-19



O Brasil segue avançando com sua 
campanha de vacinação contra 

Covid-19.



Contudo, é de extrema importância 
ressaltar que mesmo as pessoas 

vacinadas contra a doença, assim como 
quem já teve a infecção e se recuperou, 
devem continuar tomando os cuidados 

necessários para evitar a propagação do 
coronavírus.



Uso de máscara de proteção, 
higienização das mãos com 

água e sabão ou álcool 
em gel, e distanciamento 
social, sempre evitando 

aglomerações.



Considerada uma das principais formas 
de combater o avanço da pandemia, a 
máscara de proteção funciona como 

uma barreira física que impede a 
liberação de gotículas no ar quando há 

tosse, espirro e até mesmo durante uma 
fala em uma conversa.



É por meio dessas gotículas que o vírus 
é transmitido. Por isso, a máscara 

não deve ser dispensada em hipótese 
alguma.



O uso dela segue recomendado em 
todos os locais, sejam abertos ou 

fechados, durante qualquer tipo de 
atividade, inclusive exercícios físicos.



Ela deve ser retirada apenas para 
alimentação, com higienização das 

mãos antes e depois.



Só é recomendado retirar as máscaras 
quando houver o controle da pandemia. 



Em abril de 2021, o Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças (CDC) dos 

Estados Unidos aprovou que pessoas 
vacinadas fossem autorizadas a retirar 
as máscaras em locais abertos no país.



A decisão de lá foi tomada com base em 
um avanço grande na taxa de vacinação 
da população e uma redução brusca no 
número de casos e óbitos da doença.



No Brasil, o cenário pandêmico é 
bastante diferente: a taxa de população 
vacinada ainda não reflete um controle 

da pandemia. 



Portanto, todas as medidas contra 
a Covid-19 devem seguir ativas até 

que a maior parte da população tenha 
recebido as duas doses da vacina e as 
autoridades de saúde autorizem uma 

flexibilização maior.



A pandemia
não acabou!
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