
Os velórios e funerais de
pacientes confirmados ou

suspeitos da COVID-19 NÃO são
recomendados durante os

períodos de isolamento social e
quarentena.

Ao serviço funerário, orienta-se:
Manter a urna funerária fechada durante todo o velório e
funeral, evitando qualquer contato (toque/beijo) com o
corpo do falecido em qualquer momento post-mortem;

Não disponibilizar alimentos;

Dispor a urna em local aberto

 

 

     ou ventilado.

Caso o velório seja realizado, recomenda-se:
 A presença do menor número possível de

pessoas possível (preferencialmente familiares
mais próximos);

Disponibilizar água, sabão e álcool em gel a
70% para higienização das mãos durante toda a
cerimônia;

Evitar a presença de pessoas dos 

 

 

      grupos mais vulneráveis.

A cerimônia de sepultamento não deve
contar com aglomerado de pessoas,
respeitando a distância mínima de, pelo
menos, dois metros entre elas;

Recomenda-se que ocorra com, no
máximo, 10 pessoas, não pelo risco
biológico do corpo, mas sim pela
contraindicação de aglomerações.

 
 

 

 

Aos familiares e amigos que estiverem no
velório, deve-se orientar:

Distanciamento físico (maior que 1 metro); 

Cobrir nariz e boca ao tossir e espirrar com a parte interna
do braço ou utilizar lenços de papel descartáveis e sempre
realizar a higiene das mãos;

Mesmo sendo um momento difícil, deve-se
evitar apertos de mão;

Não compartilhar copos e objetos.

 

 

 

Os falecidos pela COVID-19 podem ser
enterrados ou cremados, de acordo
com as preferências e costumes da

família. 
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Aos encarregados de colocar o
corpo na sepultura:

Utilizar luvas e higienizar as mãos
com água e sabonete líquido, após

retirada das luvas.

Lembre-se:

Sobre velórios e funerais... Sepultamento

Investigue e respeite os
desejos da pessoa falecida

e da família!


