
AVISO

COVID-19 /CONDOMÍNIOS


A empresa de administração definiu um Plano de Contingência que está a divulgar junto de todos 
os condomínios, condóminos, trabalhadores e prestadores de serviços que interagem com o 
condomínio. 
O COVID-19 pode transmitir-se: por gotículas respiratórias; pelo contacto direto com secreções 
infeciosas; por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem. 
É muito importante que o Plano de Contingência seja aplicado, de forma a que sejam cumpridas 
as recomendações no âmbito da prevenção e controlo de propagação do vírus. 
Na nossa empresa adoptamos os procedimentos específicos seguintes: 
− O Trabalhador com sintomas, ou o trabalhador que identifique um trabalhador com sintomas de 
COVID-19 na empresa, deve comunicar de imediato à chefia direta e este por sua vez ao gerente 
da empresa. De referir que este processo de comunicação deve ser o mais célere e expedito 
possível; 
− O empregador, os restantes trabalhadores e prestadores de serviços ao longo de todo o período 
de combate ao vírus COVID-19, devem manter: 
− Procedimentos básicos de higienização das mãos (ex. lavar as mãos com água e sabão durante 
pelo menos 20 segundos; utilizar um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de 
álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas); 
− Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou 
espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de papel; higienizar as 
mãos após o contacto com secreções respiratórias); 
− Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre os 
trabalhadores e entre estes e os condóminos - evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais, os 
postos de trabalho partilhados). 
A administração do Condomínio, solicita a todos os condóminos e pessoas que circulem no 
prédio, a adopção de cuidados redobrados na utilização das partes comuns. 
Aos condóminos sugerimos o seguinte: 
- entrar preferencialmente pela garagem (se aplicável); 
- na utilização do elevador, utilizar a chave para carregar nos botões; 
- movimentar-se preferencialmente sozinho no elevador; 
- se utilizar a caixa de escadas evitar colocar as mãos nos corrimãos; 
- se utilizar a porta principal evitar tocar no puxador; 
- não deixar objetos nas partes comuns. 
Contamos com a colaboração de todos para vencer esta “Guerra”. 

Com os melhores cumprimentos, 
     A Administração 


