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Lavagem das
mãos
Lavares as mãos é incrivelmente importante.
Lava as mãos com sabão entre 10 a 20 segundos
e/ou usa uma solução alcoólica (de grau de
superior a 60%) quando chegares a casa de
quaisquer atividades que envolvam locais onde
outras pessoas possam ter estado.
Usar, por exemplo, uma escova das unhas é uma
boa ideia para todas as pessoas que já tenham a
pele calejada por usarem cadeira de rodas há
anos.

Lavagem das
mãos
Para além disso, se fazes contacto com os
pneus para te deslocares, estás basicamente
a tocar naquilo em que passaste por cima.
Usares luvas para empurrares as rodas é uma
opção no que toca a manter as mãos mais
limpas. Contudo, se usas luvas deverás ter
em conta onde as pões, já que podem ficar
contaminadas com o vírus.
É provável que o interior das tuas luvas fique
contaminado, a menos que laves as mãos
antes de as calçares.

Limpar a
cadeira de
rodas
Limpar as superfícies da tua cadeira de rodas é
uma prática importante. Todas as superfícies
sólidas que tocas podem estar potencialmente
contaminadas com vírus: os aros e os pneus da tua
cadeira de rodas são superfícies sólidas.
Em casa, quando lavas as mãos, tem sempre
disponíveis duas toalhas das mãos ou solução
desinfetante. Quando molhas as mãos, as ensaboas
e depois as lavas, arranja duas toalhas ou papéis
de secar as mãos com sabão e puxa as rodas da
cadeira pela casa, fazendo deslizar as toalhas
pelos aros à medida que avanças. Avança com a
cadeira uma meia dúzia de metros ou faz deslizar
as rodas sobre si próprias se estiveres numa casa
de banho pública. Percorrer essa distância limpa as
rodas cerca de três vezes.
Pode ser um pouco complicado aprenderes a fazer
isto. Podes pedir a alguém que te ajude a empurrar
a cadeira lentamente para que esta limpeza se
torne mais fácil. Isto permite-te limpar os aros da
cadeira de rodas.

Limpar a
cadeira de
rodas
Recomendamos uma técnica semelhante para
limpar as rodas da cadeira: faz o mesmo com os
pneus.
Enquanto fazes isso, aproveita para limpar
todas as superfícies da cadeira com que entras
normalmente
em
contato,
bem
como
os
manípulos dos travões e os protetores de roupa,
na parte da frente da almofada. Se usas suporte
de braços ou de pés amovíveis ou puxadores,
limpa-os também.
Se usas cadeira de rodas eléctrica ou cadeira
com
sistemas
eléctricos,
limpa
todos
os
manípulos, controlos e botões, superficies dos
comandos, ecrãs e cabos onde possas tocar.
Lembra-te que muitas superfícies plásticas
podem
reagir
ineficazmente
a
diferentes
substâncias
de
limpeza.
Usa
um
pano
antiestático, humedecido e com um (muito)
pouco de detergente

Limpar a
cadeira de
rodas
À medida que vais lavando as mãos com sabão
ou solução desinfectante, pode ser útil pedires
a alguém que lave os pneus e os aros da
cadeira de rodas enquanto não a estás a usar.
Com cadeiras de rodas eléctricas, coloca um
lençol humedecido com detergente no chão, e
passa com a cadeira por cima do lençol. Passa
duas a três vezes. Uma sugestão é colocar à
porta de casa, e não sair após passar o lençol.
Limpa regularmente quaisquer barras e outras
superfícies de contacto em que toques com
frequência em casa quando te transferes para a
cadeira ou para fora da cadeira.
Se não limpares a tua cadeira de rodas ou outro
produto de apoio que utilizes depois de lavares
as mãos, vais acabar por reinfectar as tuas
mãos com o vírus, que tanto pode estar nos
aros ou em quaisquer outras superfícies em que
toques durante o processo de limpeza.

No caso de teres tocado numa parte da cadeira
de rodas ou em qualquer outro produto de apoio
que não esteja ainda limpo, pode ser boa ideia
lavares novamente as mãos.

Distanciamento
Social
Existe, igualmente, a questão do distanciamento
social.

Porque quem usa cadeira de rodas tende a ficar
mais baixo que qualquer outra pessoa que esteja
de pé, poderá ficar mais exposto a gotas ou
partículas de saliva quando estiver a falar com
elas.
Muitos
profissionais
de
saúde
recomendam
manter uma distância mínima de 2 metros com
quem está a comunicar para diminuir o risco de
contágio. Podes também optar por usar máscara
para te protegeres de ser contagiado por pessoas
que estejam a falar contigo. Esta é uma
recomendação universal.
As máscaras são alvo de muita procura neste
momento e, por isso, bastante difíceis de obter.
Todavia, é um investimento precioso: vai evitar
que sejas “borrifado” por qualquer pessoa que
fale contigo,espirre ou tussa.

Distanciamento
Social
O vírus pode passar para a máscara se a mesma
não for considerada a "ideal", Contudo, usar
máscara (seja ela qual for) é, apesar de tudo,
melhor que não usar nada.
Uma máscara facial pode, igualmente, prevenirte de mexer na boca e no nariz, prevenindo
eventuais contágios.
É importante limitares o contacto com a face
tanto quanto possível.
Uma ideia é teres sempre na tua secretária um
copo com espátulas para usares se tiveres
alguma comichão.
Se tiveres possibilidade de usar viseiras como
complemento às máscaras nas saídas outdoor
tanto melhor.

Resumindo

Lavar as mãos com frequência e limpá-las com toalhitas
antibacterianas antes e depois de comer.

Limpar a cadeira de rodas (em especial, os aros, pneus
e joystick) ou outras ajudas à mobilidade com toalhas
limpas e ou toalhitas antibacterianas.

Conservar uma distância de segurança de cerca de 2
metros dos outros quando interagirmos socialmente
com eles, aproveitando os benefícios do uso de
máscara social, de uso médico ou outras.

Resumindo

Resumindo

Temos a responsabilidade para com os outros e para
connosco de agirmos de acordo com as instruções das
autoridades médicas, prevenindo o aumento do contágio.
Seguindo estas sugestões, como utilizadores de cadeira
de rodas, podemos dar o nosso melhor de forma a limitar
a disseminação do vírus e tornar o ambiente mais
saudável a nós próprios e àqueles que entram em
contacto connosco.
Esperamos que estes conselhos possam ser úteis e dar
conforto adicional ao permitir-vos saber como podem agir
enquanto utilizadores de cadeira de rodas ou de outros
produtos de apoio à mobilidade. É um verdadeiro desafio,
este pelo qual estamos a passar.
Estas precauções significam que terás que ter um período
de adaptação maior que o de outras pessoas face ao
cumprimento destas regras de higiene,
apropriadas ao momento.

Se estás vivo e usas uma cadeira de
rodas de forma independente, já provaste
a ti próprio que tens a força para
continuares a viver a tua vida.
Não desistas por causa deste vírus.

Só porque usas uma cadeira de rodas e
há um vírus por aí, não precisas de viver
com medo.
Segue em frente.
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