Surto e Expansão de COVID-19
O que sabemos sobre a Pandemia COVID-19:
•

•

•

Em Dezembro de 2019, f oram reportados os
primeiros casos de pacientes com sintomas de
pneumonia de origem desconhecida na cidade
Wuhan;
O novo Coronavírus SARS-CoV-2 f oi identif icado
em Janeiro de 2020, e desde então o mesmo temse disseminado para vários países do mundo;
A WHO declarou esta inf eção uma pandemia no
início de Março.

O que sabemos sobre SARS-CoV-2:
•

•
•
•

•
•

Os Coronavírus pertencem a uma grande f amília de vírus conhecidos por causarem doenças
que podem ir de uma simples gripe a inf eções graves como a MERS – Síndrome Respiratória
do Médio Oriente e SARS – Síndrome Respiratória Aguda Severa;
O novo Coronavírus é um vírus envelopado que se transmite de pessoa para pessoa;
A principal via de transmissão são as gotículas ;
A transmissão pode ocorrer diretamente de pessoa para pessoa via membrana mucosa
(boca, nariz e olhos) ou indiretamente pelas mãos, que depois ent ram em contacto com as
mucosas;
O vírus também pode ser transmitido pelo contacto com superf ícies contaminadas ;
De acordo com a inf ormação atual, o período de incubação poderá ser até 14 dias.

A Schulke na Prevenção e Controlo de Infeção
O desenvolvimento rápido e dinâmico da disseminaç ão do coronavírus SARS-CoV-2 está
a manter o mundo em suspense. Como uma companhia, e especialment e como um produtor de
desinf etantes, a Schulke tem um dever especial para com a sociedade.
De acordo com a nossa missão de proteger vidas em todo o mundo, tomámos as medidas
necessárias para continuarmos a ir de encontro às necessidades dos nossos clientes, para contribuir
na luta contra a pandemia COVID-19 e assegurar a segurança e a saúde de todos. Neste sentido, a
BSG Pharmaceuticals SA, que representa a Schulke em Portugal, tem sido e tem o objetivo de ser
mais ainda, nesta f ase dif ícil, uma parceira de conf iança com os produtos de qualidade que
disponibilizamos:
•
•
•

Desinf etantes para as mãos;
Desinf etantes para as superf ícies;
Octenidina para descolonização e controlo da inf eção dos pacientes.

Nesta altura, os contactos serão f eitos via email ou telef one, e tentaremos ser breves nas
respostas. Para qualquer esclarecimento, enviar email para geral@schuelke.pt ou ligar 213 522 785.

