Advertencia:
Precauções importantes para conter o vírus COVID-19 durante as temporadas de chuva em regiões tropicais.
Por meio de observações feitas em regiões acima de 30° da latitude norte, chegaram à conclusão que a propagação do vírus se torna mais rápida em espaços fechados com pouca a nenhuma ventilação, clima frio e baixa
umidade. Durante períodos com climas mais frios entre Fevereiro e Maio, o vírus esteve se propagando em
um ritmo mais rápido em vários países em a região mencionada. Eventos super-propagantes tem um papel
importante nisto. (New York Times, 2nd of June 2020).
Em regiões (sub)tropicais, o vírus Influenza se torna particularmente mais ativo durante temporadas de
chuva. A maneira com a qual isso funciona ainda não foi explicada satisfatoriamente. Temos várias indicações que nos preparam para o mesmo phenomeno que se manifestará com o COVID-19.
O surto da COVID-19 no Brasil aconteceu em volta do mesmo período em que os surtos de influenza se
ocorrem, durante temporadas de chuva. Os surtos grandes em Manaus no Brasil e em Guayaquil no Equador
em Março começaram exatamente 5 dias depois de grandes tempestades terem acertado cidades.
Outras regiões do Brasil demonstram a mesma causa e efeito. Em breve, outras regiões pelo mundo inteiro
como a Índia, começaram a lidar com suas temporadas de chuva. Considerando o fato que a maioria das
moradias não têm janelas de vidro, a refrigeração depende da ventilação natural. Em somente uma época está
ventilacao nao ocorre: durante tempestades acompanhado por trovões e todos estão dentro de suas casas e a
chuva impede que a ventilação natural se ocorra. Além do mais, a maioria dos sistemas de ventilação estão
fora de serviço para prever que causam choques elétricos enquanto estão conectados a electricidade.
Durante estes momentos, a chance do vírus se espalhar, em caso alguem na moradia estar infectado, e enorme. Com este conhecimento nós recomendamos que todos que são afetados por estas temporadas de chuva
que:
• Sentem em quartos separados se for possível
• Forcem ventilação na moradia o quanto mais possível abrindo janelas, portas, utilizando ventiladores e
outras medidas auxiliares.
• Evitem conversas, mantenham a distância necessária ou que usem máscara quando quiserem falar com
outros.
• Respirem pelo nariz.
As medidas mencionadas acima são somente relevantes durante tempestades. Assim que a ventilação natural
retorne, estas medidas podem ser retiradas.
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4 precauções cruciais

para quando estiver em casa durante tempestades:

1. Sentem em quartos separados se for possível.
2. Forcem ventilação na moradia o quanto mais possível abrindo janelas, portas, utilizando
ventiladores e outras medidas auxiliares.
3. Evitem conversas, mantenham a distância necessária ou que usem máscara quando quiserem
falar com outros.
4. Respirem pelo nariz.

Fique seguro!

