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1. O que é COVID-19
[coronavirus]

COVID-19 (do inglês Coronavirus Disease 2019) é
uma doença infeciosa causada pelo coronavírus da
síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2).
Os sintomas mais comuns são febre, tosse e
dificuldade em respirar.
A

doença

transmite-se

através

de

gotículas

produzidas nas vias respiratórias das pessoas
infetadas. Ao espirrar ou tossir, estas gotículas
podem ser inaladas ou atingir diretamente a boca,
nariz ou olhos de pessoas em contacto próximo.
Estas gotículas podem também depositar-se em
objetos e superfícies próximos que podem infetar
quem nelas toque e leve a mão aos olhos, nariz ou
boca, embora esta forma de transmissão seja menos
comum. O intervalo de tempo entre a exposição ao
vírus e o início dos sintomas é de 2 a 14 dias, sendo
em média 5 dias.
Fontes: Wikipedia.org e BBC

2. Como combater a pandemia
Entre as medidas de prevenção estão a lavagem frequente das

Sintoma

Porcentagem

mãos, evitar o contato próximo com outras pessoas e evitar

Febre

87,9%

tocar com as mãos no rosto. Culturalmente é improvável que o

Tosse seca

67,7%

brasileiro médio se atente a estes cuidados. A utilização de

Fadiga

38,1%

máscaras cirúrgicas é recomendada apenas para pessoas

Expectoração

33,4%

suspeitas de estarem infectadas ou para os cuidadores de

Falta de ar

18,6%

pessoas infectadas, mas não para o público em geral. Não existe

Dores musculares

14,8%

vacina ou tratamento antiviral específico para a doença, sendo

Garganta inflamada

13,9%

que o tratamento consiste apenas no alívio dos sintomas e

Dor de cabeça

13,6%

cuidados de apoio. Os antibióticos não têm efeito contra vírus.

Calafrios

11,4%

Náuseas ou vômitos

5,0%

Ambientes com grande circulação de pessoas tais como

Congestão nasal

4,8%

escritórios, condomínios, shopping centers, teatros, cinemas,

Diarreia

3,7%

aeroportos,

Tosse com sangue

0,9%

hospitais,

estádios

e

auditórios

são

áreas

consideradas de alto risco e requerem um tratamento de
desinfecção muito mais rigoroso que o comum.

Cuidados básicos pessoais
1. Lavar as mãos com solução

As empresas, o governo e a sociedade como um todo precisam

desinfetante com concentração

trabalhar em conjunto para inibir e conter o a pandemia que,

mínima de 60% álcool.

neste exato momento, já atinge proporções históricas. Aqui

2. Não tocar o rosto, boca, ou

entra a solução UNICA Corp desenvolvida para este cenário

mucosas.

crítico batizada de ANTI-COVID19.

3. Em caso de suspeita, use máscara.

3. Soluções ANTI-COVID19
ANTI-COVID19 é um conjunto de soluções oferecido pela UNICA Corp para escritórios, condomínios, shopping
centers e demais locais onde há grande circulação de pessoas. Empregamos produto químico a base natural que
elimina o vírus, bactérias e germes com a mais alta eficácia do mercado sem agredir a pele, roupas, equipamentos
e o seu patrimônio.

1. PLANO DE CONTINGÊNCIA

3. EQUIPE + VEÍCULO ANTI-COVID19

Manual técnico documentado da ação e combate ao

Equipe sanitizante dedicada composta por: 01 (um)

vírus e demais patologias correlacionadas ou

encarregado, 03 (três) agentes de higienização e 01

similares em ambientes com grande volume e/ou

(um) bombeiro para prestar os primeiros socorros.

circulação de pessoas. Curadoria precisa e da mais
alta relevância, material original e exclusivo que

Robusta estrutura móvel de transporte dos agentes,

disponibilizamos gratuitamente para acesso público

equipamentos e produtos químicos para combate ao

na tentativa de contribuir para uma sociedade e

contágio. Agilidade e completo portfolio de medidas

organizações mais preparadas.

preventivas sobre rodas.

2. VIDEO TREINAMENTO

4. TÚNEL DE DESINFECÇÃO

Abordagem completa e segura entregue aos nossos

Fomos a primeira empresa a implementar o túnel

clientes e colaboradores contendo as melhores

inflável de desinfecção e o fizemos em parceria com

práticas em ações para higiene e desinfecção em

as polícias do Estado de São Paulo que testou e

ambientes

aprovou a solução. Desinfecção completa de pessoas

contaminados

possibilidade de contágio.

ou

com

elevada

em menos de 10 segundos.

EQUIPE DE DESINFECÇÃO AVANÇADA / ANTI-COVID19
Profissionais selecionados no mais rigoroso critério de recrutamento recebem treinamento apropriado na ação de
combate aos agentes infecciosos. Além de toda a capacitação técnica teórica e extensivo treino em campo, estes
profisisonais estão prontos para assegurar a higienização e desinfecção de seu empreendimento, negócio ou
condomínio utilizando produtos da mais alta tecnologia.
Nossa equipe sanitizante dedicada é formada por 01 (um) encarregado, 03 (três) agentes de higienização e 01 (um)
bombeiro civil de prontidão para prestar os primeiros socorros.

TÚNEL DE DESINFECÇÃO / ANTI-COVID19
Somos a primeira empresa a implementar a solução para desinfecção de pessoas em menos de 10 segundos.
Nosso túnel de desinfecção é uma peça inflável que se arma e fica pronta para o uso ao longo do dia em questão
de minutos. Pulverização automática de produto a base natural que possui a máxima eficiência comprovada no
mercado nacional na eliminação de vírus, bactérias e germes sem agredir, irritar ou manchar a pele e roupas.
• Sensor de presença: túnel desinfecta apenas quando há pessoas dentro dele.
• Química verde: atóxico para humanos, animais e plantas. Não agride a pele e não mancha as roupas.
• Funcionamento ininterrupto: projetado para funcionar sem parar por muitos dias seguidos sem manutenção.
• Fácil e prático: instalação descomplicada, não gera ruído e nem resíduos de qualquer tipo.
• Customizado: fazemos com o seu logotipo e nas cores da sua empresa.

VEÍCULO ANTI-COVID19
O veículo escolhido para desempenhar o papel de atendimento móvel com agilidade e capacidade de carga foi o
modelo Toro da marca FIAT. Com capacidade de transportar toda a equipe humana de e também os equipamentos
tecnológicos e produtos de desinfecção com segurança, este veículo prova-se eficiente e robusto para a missão.

APROVADO PELAS AUTORIDADES DE SEGURANÇA / ANTI-COVID19
Levamos a sério a questão de higienização e sanitização no combate ao Coronavirus e por isso estabelecemos
parceria para atender aos frças de segurança do Estado de São Paulo juntos às Polícias Militar e Civil.
Desinfectamos viaturas, ambientes, equipamentos, fardamentos, armamento e os próprios policiais que estão em
contato direto com o risco de contaminação diária nas ruas. Obtivemos aprovação das autoridades em cargos de
chefia e liderança junto à nossa Equipe de Desinfecção Avançada e também ao nosos Túnel de Desinfecção.
Esta solução é acessível e disponível imediatamente para a sua empresa também. Solicite mais informações.
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