
  

 

 

O Ministério da Saúde alerta que as próximas semanas serão importantes no Brasil, 

pois haverá um forte crescimento dos casos de infectados com o coronavírus (Covid-

19) – principalmente em São Paulo onde há maior número de casos. 

O UNIVERSO CONDOMÍNIO, assim como toda a população mundial, se mostra 

preocupado em relação a questão do coronavírus (COVID-19), e a fim de ajudar na 

contenção do vírus em nosso país, gostaríamos de dar algumas dicas aos síndicos, com 

o intuito de ajudarmos a prevenir a disseminação da doença.  

Indicamos, abaixo, diversas ações para que os condomínios possam ter maior 

segurança em seu dia a dia e estejam menos expostos a doença. As precauções de 

contágio são importantes para evitar a propagação de doenças infecciosas de qualquer 

etiologia, inclusive a desse novo vírus. 

Cuidados para evitar o risco de infecção por coronavírus 

Como se trata de uma infecção que afeta o sistema respiratório, alguns cuidados com 

as vias aéreas são necessários. 

Atente-se para os seguintes cuidados: 

- Evitar contato próximo com pessoas doentes e que tenham infecção respiratória 

aguda; 

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se 

não houver água e sabão, usar um antisséptico para as mãos à base de álcool em gel, 

principalmente, após contato direto com pessoas doentes e antes de se alimentar; 

 - Usar lenços descartáveis para higiene nasal (nada de lencinhos de pano!); 

- Cobrir nariz e boca sempre que for espirrar ou tossir com um lenço de papel e descartar 

no lixo; 

- Higienizar as mãos sempre depois que tossir ou espirrar; 

- Evitar tocar em olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas; 

- Manter ambientes muito bem ventilados; 

- Não compartilhar objetos de uso pessoal como copos, garrafas e talheres; 



- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 

- Evitar contato com animais selvagens ou doentes; 

Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de várias doenças, 

inclusive essa nova infecção por coronavírus. 

Sugestão 

Aglomeração de pessoas criam um ambiente favorável à transmissão. Dessa forma, 

gostaríamos de sugerir que as assembleias marcadas no decorrer dos próximos dias, 

sejam adiadas a fim de evitar a aglomeração. 

Além disso, dado o fato de as pessoas estarem receosas, a tendência é ter uma 

assembleia esvaziada. 

Sendo assim, acreditamos que para o bem da massa condominial, o melhor seja o 

reagendamento para data posterior ou assim que a situação se “normalizar”.    

Também gostaríamos de sugerir aos síndicos, a instalação de suportes de álcool gel em 

alguns locais das áreas comuns, em especial no hall dos elevadores, a fim de evitar que 

os usuários abram a porta, apertem botões etc. sem estarem com a mão higienizada. 

Outra sugestão é o síndico colocar informativos sobre os cuidados no combate a infeção 

como também informar os moradores que qualquer sinal de suspeita do Covid-19, é de 

extrema importância comunicar à administração do condomínio para que a mesma 

possa tomar providência a fim de que não se espalhe para o resto da comunidade. 

Também é muito importante cancelar a autorização de obras com mais de um 

trabalhador, assim como fechar áreas comuns (salão de festas). 

Fique atento! Em um momento como esse, todo cuidado é de extrema importância. 

 

 

 

 

 

 

 


