
PORTUGUESE

Ensine seus fi lhos como cobrir a boca com 
um lenço ao tossir ou espirrar. Também 
podem se proteger com o braço, mas nunca 
com a mão.

Ensine os seus fi lhos como lavar as mãos, 
frequentemente, com água e sabão. Para 
ter certeza que as mãos fi cam limpas, 
cante “parabéns pra você” duas vezes 
enquanto lavarem as mãos. Também pode 
usar um anti-séptico para mãos.

Vacine os seus fi lhos. É a melhor maneira 
de protegê-los da gripe.

Massachusetts Department of Public Health

Se seus fi lhos fi carem gripados, não os 
mande na escola. Eles devem fi car em casa 
durante pelo menos 24 horas após a febre 
ter passado sem o uso de medicamentos 
para baixar a febre.

Como combater a gripe.
Pais: ajudem a parar o contágio!

Ficar em Casa se Estiver Doente

Tomar a Vacina

Cobrir-se ao Tossir

Lavar as Mãos

September 2010
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