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Categorías Quais as preocupações que escutamos da comunidade/congregação? 
 

Informações sobre 
COVID-19 
 
 
 
 

• Quais fontes de informação podem ser confiáveis? 
• Como o COVID19 está se espalhando localmente? 
• Devo ir para o trabalho/escola etc? 
• Como acessar o apoio do governo? 
• Quando posso me misturar com outras pessoas com segurança? 
• Como posso ajudar na resposta da comunidade? 

 

Saúde – Física e 
Higiene 
 
 
 
 

• Práticas de distanciamento social/higiene para prevenir o COVID19. 
• Quais são as orientações para conseguir uma consulta médica? 
• Imunização COVID19 – quando/ como posso obtê-la? 
• Maior conscientização para pessoas de alto risco. 
• Como faço para obter ajuda se estou com os sintomas do COVID-19? 
• Onde posso obter ajuda médica para problemas não relacionados ao COVID19? 
• Como se manter fisicamente em forma enquanto estiver em autoisolamento 

 
Saúde – Mental e 
Emocional 
 
 
 
 

• Medo 
• Luto 
• Torpor/descrença 
• Raiva/ Ódio 
• Culpa 
• Ansiedade 
• Pânico 
• Dificuldade para dormir/ Pesadelos 
• Depressão 
• Trauma 
• Irritabilidade / expressões de violência 

 

Alimentos, nutrição, 
utensílios domésticos 
 
 

• Poder comprar comida para minha família 
• Comer de forma saudável durante o autoisolamento 
• Comprar o suficiente e deixar o suficiente 
• Estocagem afeta famílias idosas/de baixa renda 

 

Finanças 
 
 

• Perda de renda (que suporte está disponível e como acessá-lo?) 
• Atendimento ao custo de aluguel/hipoteca 

 

Educação 
 
 
 
 

• Crianças que não vão à escola 
• Os exames escolares serão adiados? 
• Manter as pessoas vulneráveis seguras (por exemplo, quando vizinhos 
desconhecidos se oferecem para comprar alimentos) 
• Serei estigmatizado porque: sou estrangeiro/ Recentemente voltei de viagem/ 
Tenho COVID-19? 

 

Espiritualidade / Fé 
 
 
 
 

• Como posso ficar conectado com minha comunidade religiosa? 
• O que nosso grupo pode fazer para ajudar os outros com segurança? 
• Onde está Deus em tudo isso? 
• Como podemos ser uma voz de esperança? 

 

https://www.h-c-r.org/supporting-communities-facing-covid-19

