Coronavírus 2019 (COVID-19)

Como Cuidar dos Animais de Estimação ou de
Outros Animais
Se contraíu COVID-19 ou se os seus animais de estimação
estiveram expostos ao COVID-19
Tem havido poucos casos confirmados de animais terem sido infetados com o COVID-19.
Atualmente não existem provas que os animais de estimação, ou outros animais domésticos,
contribuam de forma significativa para a disseminação do COVID-19. No entanto, se estiver
doente, recomenda-se que evite o contacto com animais de estimação ou outros animais, como
faria em relação a outras pessoas, até que hajam mais estudos sobre o assunto.
pets and other animals, just like you would other people, until more is known.

Mantenha os seus animais de estimação em casa


Se estiver doente, peça a alguém de casa que não esteja doente para cuidar
dos seus animais de estimação.



Se todos estiverem doentes, ou se viver sozinho(a) o melhor é mantê-los em
casa, se lhe for possível cuidar deles.

Tome nota do seguinte se for necessário levar os animais
de estimação para outra casa


Indivíduos do grupo de risco de contraírem o COVID-19 (pessoas com mais de
70 anos ou que sofram de doenças crónicas) não devem, se possível, cuidar
temporariamente de animais que possam ter estado expostos à doença.



Se possível, mantenha os animais de estimação sempre na mesma área da
casa, a fim de minimizar o contacto com outros animais ou pessoas.

Evite contactos próximos ou prolongados com animais de
estimação


Evite o seguinte com os seus animais de estimação: encostar-se a eles, beijálos, deixar que o lambam, partilhar comida com eles ou deixá-los dormir na
sua cama ou no seu colo.

Mantenha os animais de estimação afastados das pessoas
e de outros animais


Mantenha os animais de estimação em casa tanto quanto possível, e quando
os cães tiverem que sair, mantenha-os a pelo menos dois metros dos outros
animais e das pessoas.
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Cuidados a ter em relação aos animais de estimação


Lavar as mãos com água e sabão e usar um desinfetante para as mãos à base
de álcool imediatamente antes e depois de tocar neles, na sua comida ou
acessórios.



Não tossir ou espirrar perto dos animais de estimação. Tussa ou espirre para o
cotovelo ou lenço de papel e lave as mãos depois.



Evite de tocar na cara.

Vigie os seus animais de estimação para detetar sinais de
doença se eles tiverem sido expostos ao COVID-19


Se o seu animal de estimação mostrar sinais de doença, telefone ao seu
veterinário para determinar se o animal tem que ser levado a uma clínica, ou
se pode ser tratado em casa.

Evite a exposição do gado e da criação






Os produtores de gado devem:


Seguir todas as diretivas de biosegurança já existentes.



Reduzir o contacto com os animais ao estritamente necessário para cuidar deles.

Se possível, não trate dos seus animais se tiver:


Sido diagnosticado com COVID-19 ou se tiver uma doença respiratória.



Sido exposto ao COVID-19 ou a alguém que esteja doente com uma doença respiratória,
ou



Se viajou fora do Canadá nos últimos 14 dias

Se não tiver opção e precisar de tratar do seus animais:


Siga as diretivas básicas de prevenção da infeção e de controlo como acima citado, e



limpe/desinfete os equipamentos em que tocar e que venham a estar em contacto com os
animais.

Aprenda mais sobre este vírus
O COVID-19 é um vírus novo. Espalha-se através de gotículas respiratórias provenientes de uma pessoa
infetada que assim contagia todos aqueles com quem tenha contacto direto, como por exemplo, as
pessoas que vivam na mesma casa ou a quem presta cuidados. Poderá também aceder a mais
informação atualizada sobre o COVID-19, através da página de Internet do Ministério da Saúde do
Ontário em: ontario.ca/coronavirus.
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