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INFORMATIVO COVID-19 
 
Ajo an ibe? 
O que é? 
 
                   taxipi wu                                                u buk 
vacina ibo kay ap i                                                   . 
O coronavírus é uma infecção respiratória que ainda não tem vacina e que se espalha rápido. 
 
                           
Quais os principais sintomas? 
 
                         npupip                                                           
wuyapim i. 
Febre, tosse, dor de garganta e também pode causar diarreia, dores no corpo e dor de cabeça. 
 
 
    n kapkam wuykay? 
Como se transmite? 
 
                                            cay i bima kapkam wuykay                    
                                                kay iat ejoixik i bima dak kapkam wuykay. 
Através do contato com pessoas doentes, com gotículas de saliva, objetos contaminados. 
 
                                                 ? 
Por que pode ser pior para os indígenas? 
 
Ajo wuyday              ? 
Qual o perigo nas aldeias? 
 
                           ibiat e   tax                                                    
                           babim. 
Povos indígenas são especialmente vulneráveis a doenças como essa, introduzidas pelos não-
indígenas, contras as quais os métodos de cura tradicionais não têm efeito. 
 
Coronavírus soat pe am ma wuyday em. 
O coronavírus é perigoso para toda a população.  



 
 
 
                   wuyka bea          ibe    taxipi i bima, ce           putap               
    . 
Se uma pessoa na aldeia se contaminar, a possibilidade da doença se alastrar é grande. 
 
    n                        jeweka dag                                 n                    
                             wi, awerom                                                    
    npuye, wuyday              ikukap! 
O modo de vida dos povos indígenas pode facilitar a propagação do vírus com o 
compartilhamento de objetos, a vida comunitária e outros costumes, portanto, atenção 
redobrada! 
 
                         
O que fazer? 
 
                                                                                      
                   .  
Se estiver chegando da cidade, busque fazer o teste antes de entrar na aldeia e se isole para 
evitar contato com outros indígenas. 
 
                       kay ibe            bapi        m pima bit                                 
                 it.  
Evite ir ao posto de saúde se não tiver sintomas ou estiver realmente precisando. 
 
                                 esemana bun, iboce                           taxipi 
                       . 
Evite ir às cidades nas próximas semanas, onde é o maior risco de contaminação. Não junte 
muita gente para reuniões ou festas nas aldeias.  
 
Abu                                ojebapuk i bima, daw ma juy saúde be                 
        yjo. 
Se alguém apresentar os sintomas, avise rápido à equipe de saúde. 
 
 

 

  


