
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

Estamos agora na fase ‘amber’ (laranja) 
 

Amber (laranja) significa que há um aumento no número de casos de COVID-19 na comunidade, e mais pessoas no 

hospital. O Diretor de Saúde de Queensland recomenda novas medidas de saúde para impedir a propagação do COVID-

19. É importante seguir as medidas de saúde para proteger você e as pessoas ao seu redor do COVID-19. 

 
Recomenda-se o uso da máscara em ambientes 

fechados onde não seja possível manter uma distância 

de 1,5 metros. Isso inclui: 

• o trabalho 

• locais fechados, como em centros comerciais por 
exemplo 

• eventos comunitários em ambientes fechados 

• locais de culto religioso 

• reuniões sociais, como casamentos e funerais por 
exemplo. 

É necessário o uso da máscara: 

• em ambientes hospitalares (clínicos gerais, 

hospitais, casas de repouso e acomodações 

para deficientes) 

• em transporte público 

• se você tem mais idade ou tem um risco maior 

• se você estiver perto de pessoas com um risco maior 

de ficarem muito doentes com o COVID-19, como 

idosos, pessoas com deficiência e pessoas que estão 

muito doentes ou estão imunocomprometidas. 

 
Você deve usar uma máscara se for solicitado por seu 

empregador, um profissional de saúde, um local ou uma 

residência que esteja visitando. 

Também é recomendado que você: 

• fique em casa se estiver doente 

• faça um teste rápido de antígeno (RAT) se 

tiver sintomas do COVID-19 

• faça um teste RAT a cada 2 dias se alguém em 

sua casa tiver testado positivo para o COVID-

19. 

Descubra se você é elegível para solicitar 

os kits gratuitos de RAT . 

• esteja em dia com suas vacinas contra o COVID-19 

• mantenha uma boa higiene, como lavar as mãos 

regularmente e cobrir tosses e espirros 

Se você testar positivo para o COVID-19, você deve: 

• registrar o seu resultado RAT no Queensland Health. 

• ficar em casa até se recuperar e não apresentar 

nenhum sintoma do COVID-19 

• usar uma máscara por 7 dias após o primeiro teste 
positivo 

• evitar visitar hospitais, casas de repouso ou 

centros para deficientes por 7 dias após o seu 

primeiro teste positivo 

• dizer às pessoas com quem você mora para monitorar 
seus sintomas. 

 

Se você precisar de ajuda com os seus sintomas ou para cuidar de si mesmo em casa, ligue para 
a National Coronavirus Helpline  (Linha Nacional de Atendimento ao Coronavírus) no número 
1800 020 080 (pressione a opção 8 se precisar de um intérprete). 
 

É altamente recomendável seguir as medidas de acordo com as diferentes cores do semáforo. 

 
Vermelho significa que há muita disseminação do COVID-19 na comunidade. 

 
 
Amber (laranja) significa que a disseminação do COVID-19 na comunidade está aumentando. 

 
 
Verde significa que não há muita disseminação do COVID-19 na comunidade. 

 
 

 

Obrigado por ajudar a manter todos seguros 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/rat-positive

