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SINTOMAS

O momento é de CAUTELA
e toda PREVENÇÃO é essencial!

COVID-19

CORONAVÍRUS
SINTOMAS E PREVENÇÃO 

SINTOMAS

FEBRE TOSSE DIFICULDADE
PARA RESPIRAR

Alguns pacientes
podem apresentar
cansaço, dores no corpo,
mal estar em geral, 
congestão nasal,
corrimento nasal,
dor de garganta
ou dor no peito.

CONTÁGIO

PREVENÇÃO

PELO AR
ATRAVÉS DA TOSSE,

ESPIRRO OU FALA

LAVE
REGULARMENTE E 
CUIDADOSAMENTE

AS MÃOS COM 
ÁGUA E SABÃO

COBRIR A BOCA
E NARIZ COM

ANTEBRAÇO OU
COM UM LENÇO
DESCARTÁVEL

QUANDO TOSSIR
OU ESPIRRAR

EVITE
CONTATO 

OU HIGIENIZE 
AS MÃOS 

EM SEGUIDA

MESMO USANDO ÁLCOOL-GEL NÃO DEIXE DE LAVAR AS MÃOS

OU UTILIZE
ÁLCOOL-GEL

70% PARA
HIGIENIZAÇÃO

MANTER AMBIENTES
VENTILADOS E EVITAR O 

COMPARTILHAMENTO
DE OBJETOS

DE USO PESSOAL

POR CONTATO
FÍSICO

POR OBJETOS
CONTAMINADOS

LEVAR A MÃO
CONTAMINADA 

À BOCA, OLHOS OU NARIZ

LEVAR A MÃO
CONTAMINADA 

70o

LEMBRE-SE: DESCARTE O LENÇO USADO IMEDIATAMENTE!
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INSTRUÇÕES
PARA USO DO ELEVADOR 

Para evitar a propagação do coronavírus, 
favor usar o elevador individualmente ou 

apenas com moradores do mesmo 
apartamento.
Elevador cheio?

Aguarde o próximo ou use as escadas.

O momento é de CAUTELA
e toda PREVENÇÃO é essencial!

PESSOAS DE APARTAMENTOS
DIFERENTES

PESSOAS DO MESMO
APARTAMENTO

USO INDIVIDUAL
DO ELEVADOR

COVID-19

CUIDADO OK OK
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DETERMINAÇÕES PARA O CONDOMÍNIO

COVID-19

Prezados moradores,
preven�vamente junto ao conselho resolvemos tomar as seguintes medidas:

ÁREAS DE USO COMUM
• Todos os espaços de uso cole�vo estarão fechados.
• O sistema de reservas dos espaços alugados estará suspenso até que a ro�na seja reestabelecida.
• Os responsáveis pelas reservas feitas para este período devem entrar em contato com a administração 

para remarcar uma nova data.

ELEVADORES
• Recomendamos que o uso dos elevadores por pessoas do mesmo apartamento, evitando apoiar–se 

no corrimão. Pedimos paciência e cautela.

LIMPEZA
• O condomínio intensificou a higienização dos locais de maiores tráfegos, todavia, as medidas pessoais 

são imprescindíveis para que, todos juntos, possamos vencer a propagação do vírus.

ENTREGADORES
• Durante este período, os entregadores deverão aguardar na portaria em área específica e o morador 

descer para buscar sua encomenda na portaria. Caso algum morador esteja impossibilitado em 
descer, por favor, solicite ajuda a um funcionário ou vizinho.

AGO – Assembleia Geral Ordinária
• Serão adiadas até que a situação esteja controlada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
• Solicitamos aos moradores que, com os sintomas do vírus, comuniquem imediatamente à administração, 

e que sigam as orientações das autoridades sanitárias de promover o isolamento domiciliar.
• Caso algum condômino esteja com coronavírus e faça quarentena domiciliar (14 dias em casa em 

isolamento, sendo monitorado à distância), o síndico pode avisar sobre uma pessoa doente aos 
demais moradores, mas sem revelar sua identidade.

• Independente das medidas adotadas, a recomendação é que todos permaneçam em suas residências 
evitando a circulação nas áreas comuns e externas do condomínio.

• Nossos funcionários estão sendo orientados sobre a importância de manter as medidas preventivas
coletivas e pessoais e quanto aos cuidados contra a pandemia.

• Contamos com a colaboração de todos e reforçamos que tais medidas permanecerão, a princípio, pelo 
prazo de 15 dias, porém se necessário, serão ampliadas e, dependendo, outras poderão ser tomadas.

RESPEITO, RESPONSABILIDADE E SOLIDARIEDADE
devem ser nossas armas contra a pandemia do COVID-19.


