
Recomendações
para a prevenção da doença

DICAS PARA PROTEGER
SEU CONDOMÍNIO
DO CORONAVÍRUS

COVID-19



“
”

Atentos à repercussão sobre o novo coronavírus (COVID-19) no mundo, 
incluindo a confi rmação de casos comunitários no Rio de Janeiro, a BAP
faz recomendações que podem ser úteis na luta contra essa doença.

As últi mas providências adotadas pelo Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, sinalizam que nas próximas semanas grande parte da população 
trabalhará em casa, as crianças não deverão ir para as escolas, idosos 
deverão fi car reclusos e eventos públicos cancelados ou adiados.

Isso signifi ca que mais pessoas fi carão em seus lares e, 
consequentemente, haverá um aumento no fl uxo de pessoas nos 
condomínios, em horários que antes era baixo. Sendo assim, todas as 
medidas internas possíveis para auxiliar no controle e avanço da doença 
já podem ser adotadas pensando no bem-estar da coleti vidade.

Síndico e moradores

Mais de 5 milhões de pessoas moram 
e circulam em condomínios na cidade 
do Rio de Janeiro. Todo cuidado neste 
momento sensível é indispensável.
LEMBRE-SE: VIVER EM CONDOMÍNIO
É PENSAR NO COLETIVO.



Áreas comuns dos condomínios
Portarias, halls, elevadores, salões de festas, 
piscinas, quadras, academias etc.

Atenção redobrada à limpeza geral do condomínio, especialmente 
maçanetas, botoeiras, corrimãos, elevadores e halls comuns;

Funcionários da limpeza devem usar equipamentos de proteção 
individual, como luvas e máscaras;

Todos os funcionários do condomínio devem ser orientados e, caso 
manifestem sintomas da doença, devem comunicar imediatamente 
à administração e serem afastados;

Instalar dispensers com álcool em gel (acima de 70), em áreas 
estratégicas: porta dos elevadores, portarias e acessos principais;

Na limpeza geral recomenda-se: alvejantes, álcool ou produtos com 
hipoclorito de sódio (desinfetante);

Manter os ambientes das áreas comuns bem arejados com 
venti lação natural (portas e janelas abertas);

Manter superfí cies e objetos que são tocados com frequência 
desinfetados (maçanetas, botões de elevadores, corrimãos das 
escadas e rampas);

Higienizar os brinquedos coleti vos da área do playground;

Evitar elevadores lotados (recomendação da OMS para que famílias 
circulem sozinhas pelos elevadores). Peça paciência aos moradores 
para o uso consciente do elevador, 
mas com delicadeza e sem preconceitos;
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Cobrir boca e nariz ao tossir com o cotovelo ou espirrar com um 
lenço de papel e jogar no lixo;

Caso esteja doente, evitar circular pelos corredores e áreas de 
comum acesso;

Cuidado com o manuseio do lixo. As fezes são transmissoras do 
vírus. Peça aos moradores que fechem bem os sacos e oriente a 
equipe de limpeza para o uso obrigatório de luvas;

Abasteça os banheiros das áreas comuns com álcool em gel, 
sabonete e papel toalha, mas recomende que os moradores 
evitem uti lizar o local;

As garagens são, na maioria dos casos, fechadas e a circulação de 
pessoas deve ser apenas em casos de real necessidade;

Montar um fl uxo de atendimento às entregas, para que o contato 
corporal na portaria entre porteiros, moradores e entregadores 
seja o menor possível e organizado para evitar grande fl uxo;

Limitar o acesso ao edifí cio com o uso de poucas entradas, a fi m 
de melhorar o controle de pessoas.
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ATENÇÃO REDOBRADA NAS ACADEMIAS E 

SALAS DE GINÁSTICA, ÁREAS CRÍTICAS. ALÉM 
DA LIMPEZA DOS FUNCIONÁRIOS, OS USUÁRIOS 

DEVEM HIGIENIZAR OS APARELHOS ANTES 
E DEPOIS DO USO E O CONDOMÍNIO DEVE 

DISPONIBILIZAR ÁLCOOL E LENÇOS DE PAPEL.

“
”



Para os síndicos:
Suspensão das assembleias e reuniões presenciais, 
salvo em situações imprescindíveis. Neste caso, realizá-
las em ambientes arejados, mantendo uma distância 
de, pelo menos, um metro entre os parti cipantes;

Promover o fechamento temporário de espaços de 
uso coleti vo, como piscinas, saunas, churrasqueiras, 
espaços gourmet, academias, quadras esporti vas, 
salões de festas etc.;

Com as crianças em casa, será importante manter a 
comunicação com pais e responsáveis para evitar que 
haja aglomeração no playground do condomínio.

“
”

AS PISCINAS MANTIDAS ABERTAS DEVEM SER 
CLORADAS POR PROFISSIONAIS



Oriente e dê assistência aos funcionários do 
condomínio, assegurar a saúde deles também é nossa 
responsabilidade, especialmente os com mais de 60 
anos ou com doenças crônicas que fazem parte do 
grupo de risco;

Limite os acessos ao edifí cio no menor número de 
entradas, para que seja possível atuar com um quadro 
reduzido de funcionários.

Caso algum colaborador do condomínio manifeste 
sintomas da doença, comunicar imediatamente à 
administração para serem afastados;

“
”

O SÍNDICO TEM PODER, EM UMA 
SITUAÇÃO DE FORÇA MAIOR, DE 

DETERMINAR O FECHAMENTO DAS ÁREAS 
COMUNS DO CONDOMÍNIO, COMO 

PISCINA, QUADRAS ESPORTIVAS, SALÕES 
DE FESTAS, ACADEMIA E OUTROS.

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 iden� dade.



Para os moradores:
Evitem circular nas áreas comuns do condomínio;

Cuidado extra com as crianças, que são as maiores 
transmissoras do vírus. Evitar o contato com idosos ao 
máximo;

Ao chegar em casa, lavar as mãos com água e sabão por no 
mínimo 20 segundos;

Fazer o uso do álcool em gel com intervalos de no máximo 
duas horas;

Utilizar produtos de limpeza com cloro para higienização de 
superfícies e pisos;

Limpar maçanetas das portas do apartamento com álcool 
sempre que alguém chegar;

Evitar serviços deliveries que aumentam a rotatividade e fluxo 
de pessoas nas portarias;

Ao chegar em casa da rua, tome banho e coloque a roupa 
para lavar com água e sabão, as roupas conduzem o vírus para 
a casa. Pode acrescentar uma tampinha de bactericida (tipo 
Lysoform) na máquina de lavar;

Evite transporte público no horário de pico;

No uso de táxi e transportes de aplicativo, higienize suas mãos 
após a corrida com álcool em gel

Os moradores que não puderem evitar viagens e circulação 
em aeroportos devem redobrar as recomendações, evitando 
circular nas áreas comuns, ampliando a higiene e evitando o 
contato com idosos por no mínimo sete dias;



Com as crianças em casa, será importante criar uma roti na de 
ati vidades para que elas enfrentem esse período;

Evite brincar em ambientes comuns fechados, caso saia 
de casa, opte por espaços abertos como parques e evite 
shoppings, cinemas e espaços com grande circulação de 
pessoas;

Oriente as crianças, especialmente sobre a higienização e o 
contato com idosos, mas sem pânico;

Pais poderão usar a criati vidade envolvendo as crianças 
em tarefas domésti cas e outras didáti cas para que elas 
permaneçam ati vas mesmo dentro dos apartamentos;

Esti mule o contato com os avós através do uso do telefone, 
das mensagens de texto, áudio e vídeos, assim eles não se 
senti rão sozinhos, mas conti nuarão resguardados sem o 
contato corporal

Se esti ver doente, informe a administração do condomínio e 
adote o pleno isolamento por no mínimo 14 dias.

“
DISPONÍVEL NO Baixar na

O MINISTÉRIO DA SAÚDE LANÇOU UM 
APLICATIVO GRATUITO QUE PODE SER 
ACESSADO PELO IOS E ANDROID NAS 

PLATAFORMAS. CORONAVÍRUS SUS. BAIXE 
E ACOMPANHE DICAS E TRIAGEM VIRTUAL 
(INDICAÇÃO SE É NECESSÁRIA OU NÃO A 

IDA AO HOSPITAL) ”

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/us/app/coronav�rus-sus/id1408008382


CUIDADO
com idosos e grupo de risco

As recomendações em relação aos cuidados com os idosos são 
de extrema importância. O ideal é que eles permaneçam em 
isolamento por todo o período do pico da pandemia no Brasil.

Isso signifi ca que os idosos (moradores acima de 60 anos) 
devem permanecer dentro da unidade, evitando ao máximo a 
circulação. Eles não devem receber visitas, mas todos podem 
colaborar com o bem-estar dos vizinhos.

Familiares devem fazer contato por telefone e evitar visitas, 
especialmente das crianças;

Para que eles não precisem sair para supermercados e 
farmácias, os familiares podem providenciar o abastecimento;

Porteiros, síndicos e vizinhos podem colaborar, 
providenciando maior limpeza no hall dos apartamentos dos 
idosos, manter o contato através do interfone para saber 
como estão se senti ndo, e orientá-los. Assim eles se senti rão 
acolhidos e menos sozinhos;

“ UMA BOA AÇÃO PARA MUITOS IDOSOS, 
PRINCIPALMENTE OS QUE MORAM 

SOZINHOS, E QUE PRECISEM REALIZAR SUAS 
COMPRAS É CONTAR COM O VOLUNTARIADO 

DOS VIZINHOS, CRIANDO-SE UMA REDE DE 
SOLIDARIEDADE.

”



No caso de entregas, a portaria quando viável ou com 
autorização da administração interna, pode auxiliar levando 
o pedido até o apartamento, mas evitando o contato 
corporal com o idoso e tomando as providências de higiene 
antes da aproximação;

Os cuidados devem ser extensivos aos moradores que 
apresentam problemas de saúde como: diabetes, problemas 
cardíacos, pacientes em tratamento de câncer, pessoas com 
problemas respiratórios e hipertensão;

Manter o afastamento social é crucial, mas não esqueça 
de ofertar ajuda e manter o contato com os idosos através 
do telefone para evitar quadros de depressão e mantê-los 
assisti dos em outras necessidades e/ou emergências.

RESPEITO,
RESPONSABILIDADE

E SOLIDARIEDADE
devem ser nossa arma contra

a pandemia do COVID-19

Essas recomendações primárias não esgotam todas as medidas 
que devemos tomar como cidadãos e agentes responsáveis por 

uma a� vidade importante na nossa sociedade.

Todos são responsáveis pelo controle dessa pandemia.

bapmail@bap.com.br
21 98669 0049

bap.com.br
/bapadm BAP - Administração de Bens Ltda.
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https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521986690049
mailto:bapmail@bap.com.br
https://www.linkedin.com/company/bapadm/
https://www.instagram.com/bapadm/
https://www.facebook.com/bapadm/
http://www.bap.com.br

