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FAQ sobre o novo coronavírus

Resumo da situação
Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) estão monitorando de perto um surto de doença
respiratória causada por um novel (novo) coronavírus identificado pela primeira vez em Wuhan,
província de Hubei na China. As autoridades chinesas identificaram o novo coronavírus, que resultou em
milhares de casos confirmados na China, inclusive casos fora da cidade de Wuhan. Foram identificados
mais casos em um número crescente em outras localidades internacionais, como nos Estados Unidos. Há
investigações em andamento para que se saiba mais sobre a doença.

P: O que é o novel coronavírus de 2019?
R: Os coronavírus são uma grande família de vírus, alguns causam doenças em pessoas e outros que
circulam entre os animais. Esse vírus está ganhando manchetes internacionais por ser um novel
coronavírus, o que significa que é um novo coronavírus que não havia sido identificado anteriormente.

P: Como o vírus se espalha?
R: Esse vírus pode ter surgido de uma fonte animal, mas agora parece estar se espalhando de pessoa
para pessoa. É importante observar que a disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de forma
contínua. Alguns vírus são altamente contagiosos (como sarampo), enquanto outros são menos. No
momento, não está claro o quão fácil ou sustentável é a forma pela qual esse vírus está se espalhando
entre as pessoas. Veja o que se sabe sobre a disseminação do coronavírus que recém surgiu.

P: Quais são os sintomas que o novel coronavírus pode causar?
R: Os sintomas atuais reportados nos pacientes incluem doença respiratória de leve a grave com febre,
tosse e dificuldade em respirar. Segundo os CDC, os sintomas podem aparecer entre dois e 14 dias após
a exposição.1

P: Como posso me proteger do vírus?
R: Atualmente, não existe vacina para o novel coronavírus. De acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), as medidas para impedir a propagação da infecção incluem lavar regularmente as mãos,
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cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar, e cozinhar completamente a carne e os ovos. Evite contato
próximo com qualquer pessoa que apresente sintomas de doenças respiratórias, como tosse e espirros. 2

Restrições de viagem
P: É seguro viajar para a China ou outros países onde ocorreram novos casos de coronavírus?
R: A segurança e a saúde dos nossos associados são nossa principal prioridade. Se você planeja viajar
para a China, leve em consideração adiar sua viagem até que as advertências para viagem dos CDCs e da
OMS tenham sido revogadas.
Atualmente, os CDCs recomendam que os viajantes evitem todas as viagens não essenciais à China.
Além disso, as autoridades chinesas suspenderam o transporte para Wuhan e de lá, bem como para
outras cidades da província de Hubei, incluindo paradas de ônibus, metrôs, trens e no aeroporto
internacional.
Esta situação continua em evolução. Fique verificando as recomendações de viagem da OMS, dos CDCs
ou as advertências do governo local para notícias.
Em relação a viagens de e para outros países, excluindo a China, não há restrições oficiais de viagem. No
entanto, continue lavando as mãos regularmente e evite o contato com qualquer pessoa que mostre
sintomas de uma doença respiratória ao viajar.

P: E se eu tiver viajado para a China recentemente?
R: De acordo com os CDCs, se você desenvolver febre e sintomas de doença respiratória, como tosse ou
falta de ar dentro de 14 dias após a viagem à China, contate um profissional da saúde e mencione sua
viagem recente ou contato próximo.
Se você teve contato próximo com alguém que apresente esses sintomas e que recentemente viajou
desta área, contate um profissional da saúde e mencione o contato próximo que você teve e as viagens
recentes. O profissional da saúde trabalhará com o departamento de saúde pública do seu estado e os
CDCs para determinar se você precisa fazer o teste do novel coronavírus. 3

P. Que precauções estão sendo tomadas para o Seminário de 1º VDG/DGE em St. Charles, IL nos EUA,
de 10 a 14 de fevereiro de 2020?
R. Devido a essa lamentável situação e às condições desconhecidas em duas semanas, os dirigentes
administrativos de Lions Clubs International, em coordenação com o Conselho de Lions Clubes da China
(CCLC), estão oferecendo opções alternativas de treinamento para nossos primeiros vice-governadores
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de distrito da China (Grupo 13) que não podem participar do próximo Seminário de 1º VDG/DGE em St.
Charles, IL nos EUA, devido a restrições de viagem associadas ao vírus.
Não tomamos essa decisão de forma leviana e enfatizamos a importância dos Leões e líderes da China
para nossa missão global de serviço. Isso não afetará o status de liderança desses Leões dedicados. Lions
Clubs International trabalhará em estreita colaboração com o VP Douglas Alexander e o Diretor do
Seminário PID Glass, bem como com o CCLC, para desenvolver uma opção alternativa de treinamento.
P. E se eu for o primeiro vice-governador de distrito/governador de distrito eleito e tiver viajado para
a China nos últimos 14 dias (ou seja, depois de 17 de janeiro de 2020)?
Verifique a orientação mencionada acima sobre como procurar orientação médica profissional. Além
disso, solicitamos com todo o respeito que você não participe do Seminário de 1º VDG/DGE devido às
restrições de viagem impostas pelo governo dos Estados Unidos para indivíduos que tenham visitado a
China nos últimos 14 dias antes da chegada aos Estados Unidos. Entre em contato pelo e-mail
dgeseminar@lionsclubs.org para tomar providências para cancelar a sua inscrição e viagem.
P: Será seguro viajar a Cingapura para a Convenção de Lions Clubs International de 2020?
R: No momento, não se espera que a disseminação do novel coronavírus vá impactar as viagens à
Convenção de Lions Clubs International de 2020 para Cingapura em junho deste ano. A segurança e a
saúde dos nossos associados são nossa principal prioridade. Continuaremos a manter os Leões
informados sobre as notícias quanto a todas as advertências para viagem pendentes.

