
Siga as instruções da sua autoridade de saúde local. Mantenha-se atualizado sobre as últimas 
informações da COVID-19.
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coVId-19 HIV: PREVENÇÃO, TRATAMENTO, CUIDADO 
E APOIO ÀS PESSOAS QUE USAM DROGAS1

Dicas importantes para compartilhar com o/a usuário/a dos serviços

Limpe as mãos regular e 
completamente com água e sabão ou 
álcool em gel. 

Fique em casa se não se 
sentir bem. Se você tiver febre, tosse 
e/ou dificuldade em respirar, ligue para 136 
ou procure um posto de saúde.

Reduza o risco. Minimize o 
compartilhamento de equipamentos, incluindo 
todos os equipamentos de injeção, torniquetes, 
tubulações, bongos, juntas e tubos nasais. Use 
lenços com álcool nos bocais antes de usar e 
descarte o equipamento usado.

Se você toma ARV, peça ao seu médico 
número maior de doses para 
levar para casa e também trabalhe 
com eles para elaboração de um plano para 
evitar interrupção no seu tratamento.

Evite tocar seus olhos, nariz e 
boca.

Evite viajar. 

Certifique-se de que você e as pessoas ao seu redor 
seguem uma boa higiene 
respiratória. Isso significa cobrir a boca e o 
nariz com o cotovelo ou o lenço dobrado quando 
tossir ou espirrar. Em seguida, descarte o lenço 
usado imediatamente.

Planeje & prepare-se para 
prevenir uma overdose. Certifique-
se do funcionamento da rede de atenção à saúde 
local e onde poderá procurar ajuda e de que seus 
pares tenham esta informação.

Mantenha pelo menos 1 metro 
(3 pés) de distância um do outro o tempo todo.

Trabalhe com o seu serviço local de troca de 
seringas para obter seringas e 
equipamentos de injeção 
suficientes.


