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Dúvidas frequentes sobre o novo coronavírus 

Resumo da situação 

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) estão monitorando de perto o surto de 

doença respiratória causada por um novel (novo) coronavírus identificado pela primeira vez em 

Wuhan, província de Hubei na China. Em 11 de fevereiro de 2020, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) anunciou um nome oficial para a doença que está causando o surto do novo 

coronavírus em 2019, COVID-19. 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. 

 

Viagem à Cingapura para a Convenção  

P: Será seguro viajar à Cingapura para a Convenção de Lions Clubs International de 2020? 

R: No momento, não se espera que a disseminação do COVID-19 vá afetar as viagens à 

Convenção de Lions Clubs International de 2020 para Cingapura em junho. Essa é uma situação 

que evolui rapidamente, portanto não é possível saber como essa doença progredirá e quais 

novas restrições de viagem possam ou não estar em vigor com tanto tempo de antecedência. 

Se você estiver providenciando reservas para viagens antes ou depois da convenção, verifique 

os termos da sua apólice de seguro de viagem para ver o que está coberto no caso dos seus 

planos virem a mudar. 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.  

 

P: Como o novo coronavírus está afetando Cingapura?   

O governo de Cingapura elevou a Condição do Sistema de Resposta a Surtos de Doenças 

(DORSCON) do amarelo para laranja em 7 de fevereiro de 2020.  O nível laranja do DORSCON 

significa que o vírus COVID-19 é grave e se espalha facilmente de pessoa para pessoa, mas que 

atualmente não há transmissão generalizada em Cingapura, e o vírus está sendo contido com 

interferência moderada na rotina diária.  
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P: Como posso reduzir o meu risco de infecção?  

R: O Ministério da Saúde de Cingapura, o CDC, e a Organização Mundial da Saúde publicaram 

recomendações semelhantes sobre o que você pode fazer para reduzir o risco de infecção.  

Dentre elas: 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Usar um 

desinfetante para as mãos à base de álcool, se água e sabão não estiverem disponíveis. 

 Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel ou a manga (e não as mãos) ao tossir ou 

espirrar. 

 Evitar contato próximo com pessoas doentes. 

 Empregar um manuseio seguro de alimentos e evitar mercados de animais. 

 Manter o local de trabalho e residência limpos. 

 

P: Quais são os requisitos de vacina para viajar à Cingapura?  

R: Você deve ver o médico pelo menos um mês antes de sua viagem para receber as vacinas ou 

medicamentos de que precise. Para ir à Cingapura, todos os viajantes devem estar com as vacinas de 

rotina em dia, que incluem a vacina contra sarampo-caxumba-rubéola (MMR), vacina contra difteria-

tétano-coqueluche, vacina contra varicela (catapora), vacina contra poliomielite e a vacina anual 

contra a gripe. O CDC também recomenda a vacinação contra hepatite A e febre tifoide antes de 

viajar para Cingapura. Para obter uma lista completa das vacinas recomendadas, visite o site do CDC.  

 

Continue verificando as recomendações para viagens da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) ou alertas do governo local com 

notícias novas. 

 


