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Férias Aniversariantes do Mês

¤ Alexsandra (telemarketing)

¤ 07/07 - Marco Antonio (vendedor)

¤ 13/07 - Thaita (telemarketing)

¤ 18/07 - Celso (vendedor)
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ATENÇÃO

Estamos trabalhando há  428 dias
sem acidentes de trânsito. 

Último acidente ocorrido foi em 28/04/2020. 

Nosso recorde é de 480 dias.

¤ Marco Antonio (vendedor)

Acesse o Aqua News na Internet:  www.aqualub.com.br/aquanews

Dicas - SPPA

Vacina da Covid-19 representa esperança de dias melhores

Mesmo com a eficácia comprovada das vacinas, imunizar 7,8 bilhões de habitantes no mundo exige tempo. 

As vacinas da Covid-19 representam esperança para o mundo inteiro. Esperamos, ansiosamente, pelo dia em que poderemos abraçar e beijar quem 
amamos, substituir encontros on-line por presenciais e, claro, abolir o uso da máscara.

Mas, calma! Diante do cenário atual, nem tudo são flores. É preciso levar em consideração que as vacinas não garantem 100% de proteção contra o 
vírus, apesar de seguras e eficazes.

O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, divulgou no Twitter que as vacinas não substituirão as ferramentas que temos, mas as 
complementarão. E afirma: "Uma vacina por si só não vai acabar com a pandemia".

Até o momento, as vacinas divulgadas garantem alto índice de eficiência. Mesmo assim, somente a vacina em grande número garantiria a proteção 
de todos.

Por ora, o que se sabe é que precisaremos continuar tomando medidas de proteção contra a Covid-19 através das recomendações do Ministério da 
Saúde. Saiba quais são eles:

1- Mantenha mãos e punhos higienizados com álcool em gel 70% ou água e sabão. A lavagem completa deve durar, em média, 50 segundos. Em 
locais públicos, transportes públicos e locais com objetos compartilhados, a frequência deve ser ampliada.

2- Cubra a boca e nariz com lenço ou parte interna do cotovelo ao espirrar.

3- Evite tocar no rosto se as mãos não estiverem higienizadas.

4- Lugares públicos e de convívio social exige distância de, no mínimo 1 metro entre as pessoas. Lembre-se que ainda não é o momento de abraçar, 
beijar e apertar as mãos!

5- Não esqueça de higienizar o celular, brinquedos e demais objetos usados constantemente.

6- Objetos de uso pessoal e higiene pessoal não devem ser compartilhados.

7- Substitua o ar-condicionado por janelas e portas abertas para garantir a ventilação dos ambientes.

8- Diante de sintomas, suspenda, imediatamente, o contato com pessoas do grupo de risco e busque atendimento nos serviços de saúde ou 
orientação médica.

9- Preserve a imunidade através de boas noites de sono e alimentação equilibrada.

10- Use a máscara em todos os ambientes. Segundo o órgão, itens de tecido não são consideradas EPI - Equipamento de Proteção Individual, mas 
atuam como barreira física para gotículas de saliva.

Fonte: OMS (Organização Mundial da Saúde), Ministério da saúde, ANVISA.
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¤ 05/07 - Beto (supervisor)

¤ 10/07 - Daniel (vendedor)

¤ 10/07 - Lais (contadora)

¤ 12/07 - Fernando (supervisor)

¤ 12/07 - Gentil (supervisor)


