
COVID - 19
 O QUE PRECISA SABER

O que é?
COVID - 19 é a doença de Coronavirus causada pela nova  
estirpe de coronavirus que teve origem em Wuhan, China.  
Agora se espalhou por países como Coréia do Sul, Itália, França,  
Espanha, Alemanha, Irão, Kuwait, Brasil, Canadá, EUA e vários países africanos.

No início de Março de 2020, existiam vários casos no Egipto,  
Argélia, Marrocos, Senegal, África do Sul e Nigéria.

Como se propaga?
Uma vez em humanos, o coronavíru pode espalhar-se para outros humanos através de:

Transmissão por via aérea

por exemplo. em gotículas 
causadas por tosse, 
espirros ou cuspe

Contacto direto com 
uma pessoa infectada

por exemplo, 
apertando as mãos

Contacto directo Superfícies 
infectadas

por exemplo, tocar numa 
superfície infectada e depois 
tocar no seu rosto

Sintomas?
Os sintomas mais comuns  
são febre, cansaço e  
tosse seca. Estes são 
geralmente ligeiros  
e começam gradualmente, 
pode também não haver 
quaisquer sintomas.

FEBRE

CANSAÇO, 
DORES

Diarreia

Dor de cabeça

Nariz a pingar

TOSSE SECA

DIFICULDADE 
RESPIRATÓRIAS
Pessoas com febre, 
tosse e dificuldade em 
respirar devem procurar 
cuidados médicos.



Prevenção?
A maioria das pessoas que desenvolve a COVID-19 não precisa de cuidados especializados para combater a 
infecção. No entanto, pessoas com mais de 60 anos de idade e com condições médicas subjacentes são mais 
propensas a desenvolver doenças graves, por isso cabe-nos a todos desempenhar o nosso papel para evitar a 
propagação do vírus.

Lave as mãos 
frequentemente com 
água e sabão ou uma 
solução à base de álcool 
e esfregue durante 
20 segundos.

Evite tocar seu rosto, 
especialmente os olhos, 
nariz e boca.

Evite comer produtos 
animais crus ou 
mal cozidos.

Evite viajar se estiver 
com febre ou tosse e 
verifique o conselho de 
viagem do seu país.

Guarde uma distância de 
pelo menos 1m (3 pés) de 
pessoas que tenham febre 
ou tosse.
Limpe e desinfecte 
as superfícies que são 
frequentemente tocadas, 
por exemplo, maçanetas 
de portas, superfícies de 
mesas, etc
Cubra sua boca e nariz ao 
tossir a espirrar, com um 
lenço de papel ou o interior 
do cotovelo. Descarte o 
lenço imediatamente nm 
recipiente fechado e lave 
suas mãos.

Não use máscara se não estiver 
doente. Use máscara apenas 
se tiver tosse, espirros ou 
cuidando de uma pessoa com 
suspeita de infecção.

Quando usar uma máscara, 
coloque-a confortavelmente 
sobre o nariz e a boca e não a 
toque quando a tiver no rosto.

Substitui a máscara por uma nova 
uma vez que a mesma esteja 
húmida. Retire a máscara por 
trás, coloque-a num caixote do 
lixo fechado e lave bem as mãos.

Fique em casa se estiver doente.

O que a Liberty Health Cover (Liberty Blue) está a fazer?
Cada membro é importante para nós. Continuaremos a monitorar os desenvolvimentos 
nesta plataforma, e lhe traremos as informações necessárias para mantê-lo atualizado.

Referências para actualizações diárias sobre o Coronavirus
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html

Se tiver sintomas semelhantes à gripe e tiver viajado recentemente para um país de alto risco para o COVID-19 ou tiver tido 
contato com alguém que viajou recentemente para esses países, procure atendimento médico. Ligue previamente e compartilhe 
o seu histórico de viagem com seu médico, para que este possa direcioná-lo. Como alternativa, entre em contato com a linha
direta do Ministério da Saúde do seu país ou a autoridade sanitária designada, que está responsável por coordenar a resposta 
ao COVID-19:

Gana
055 2222 004 055 2222 005 
050 9497700 055 8439 868
Quênia
0729 471 414, 0800 721 316, 
0732 353 535
Lesoto
Dr. Ranyali – 58844544 e 
IHR – 58852916

Malawi
+265 887 371 288
Maurícia
8924 (8925-29 depois de horas)
Moçambique
84146
Nigéria
Ligação gratuita: 0800 9700 0010
África do Sul
0800 029 999 (NICD)

Tanzânia
0800 110 124, 0800 110 125
Uganda
0800 203 033, 0800 100 066
Zâmbia
0974 493553, 0953 898941,  
0964 638726, Ligação gratuita: 909
Zimbábue
Dr Chionzi – + 263 712 860 777 
Dr Masunda – + 263 774 023 283

Os números sem códigos sem prefixos internacionais devem ser discados do interior do país.

O produto Liberty Health Cover (Liberty Blue) é licenciado por uma Seguradora registrada nos países onde é distribuído. Foram feitas todas os esforços para garantir 
a comleta precisão das informações fornecidas, mas não garantimos a mesma. Esta informação não constitui aconselhamento médico. Consulte sempre o seu médico 

se tiver alguma dúvida relativa à sua saúde.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html


COVID - 19
WHAT YOU NEED TO KNOW

What is it?
COVID - 19 stands for the Coronavirus disease caused by  
the new strain of coronavirus that originated in Wuhan, China.  
It has now spread to countries such as South Korea, Italy, France,  
Spain, Germany, Iran, Kuwait, Brazil, Canada, USA and several African countries.

By early March 2020, there were several existing cases  
across Egypt, Algeria, Morocco, Senegal, South Africa and Nigeria.

How does it spread?
Once in humans, coronaviruses can spread to other humans through:

Air transmission

e.g. in droplets caused
by coughing, sneezing or
spitting

Direct touch with an 
infected person

e.g. by shaking hands

Infected surfaces

e.g. touching an infected
surface and then touching
your face

Symptoms?
The most common  
symptoms are fever,  
tiredness, and dry cough. 
These are usually mild  
and begin gradually, or  
there may be no  
symptoms at all.

FEVER

TIREDNESS, 
ACHES & 

PAINS

Diarrhoea

Headache

A runny nose

DRY COUGH

DIFFICULTY BREATHING
People with fever, cough and 
difficulty breathing should 
seek medical attention.



Prevention?
The majority of people who develop COVID-19 do not need specialised care to fight the infection. 
However, people over 60 and those with underlying medical conditions are more likely to develop serious 
illness, so we all need to play our part to prevent the virus spreading.

Wash your hands often 
using soap and water or 
alcohol-based hand rub 
for 20 seconds.

Avoid touching your 
face especially your 
eyes, nose & mouth.

Avoid eating raw or 
undercooked animal 
products.

Avoid travel if you have 
a fever or cough, and 
check your country’s 
travel advisory.

Stand at least 1m (3 feet) 
from people who have a 
fever or cough.

Clean and disinfect 
surfaces that are 
frequently touched, 
e.g. door handles,
table surfaces, etc.

Cover your mouth and 
nose when coughing and 
sneezing, with a tissue or 
the inside of your elbow. 
Throw the tissue away 
immediately in a closed bin 
and wash your hands. 

Do not wear a mask if you are 
not sick. Only use a mask if 
you are coughing and sneezing 
or taking care of a person with 
suspected infection. 

If you use a mask, fit it  
snuggly over your nose and 
mouth and do not touch it 
once it’s on.

Replace it with a new one once 
it’s damp. Remove the mask 
from behind, throw it in a closed 
bin and wash your hands well. 

Stay at home if you are sick.

What Liberty Health Cover (Liberty Blue) is doing
Every one of our members matter to us. We will continue to monitor developments 
in this space, and also bring you the necessary information to keep you updated.

References and for daily updates on the Coronavirus
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html

If you have flu-like symptoms and recently traveled to a high risk country for COVID-19, or you have had contact 
with someone who recently traveled to those countries, please seek medical care. Call ahead and share your 
travel history with your healthcare provider so they can direct you. Alternatively, please contact the hotline for your 
country’s Health Ministry or its designated health authority who are co-ordinating the response to COVID-19:

Ghana
055 2222 004 055 2222 005   
050 9497700  055 8439 868
Kenya
0729 471 414, 0800 721 316, 
0732 353 535
Lesotho
Dr. Ranyali – 58844544 and 
IHR – 58852916

Malawi
+265 887 371 288
Mauritius
8924 (8925-29 after hours)
Mozambique
84146
Nigeria
Toll free 0800 9700 0010
South Africa
0800 029 999 (NICD)

Tanzania
0800 110 124, 0800 110 125
Uganda
0800 203 033, 0800 100 066
Zambia
0974 493553, 0953 898941,  
0964 638726, Toll Free: 909
Zimbabwe
Dr Chionzi – + 263 712 860 777 
Dr Masunda – + 263 774 023 283

Numbers without international dialling codes should be dialled from inside the country.

The Liberty Health Cover (Liberty Blue) product is licensed through a registered Insurer in the countries where it is distributed.  Every attempt has been made to 
ensure complete accuracy of the information provided, but we do not guarantee its accuracy. This does not constitute medical advice. Always consult your healthcare 

provider if you have any concerns about your health.


