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SÍNDICO(A) &
      MORADORES   

Face a repercussão sobre a pandemia do novo COVID-19 
(Coronavírus), somado a confirmação de casos em território 
nacional, a GIC IMÓVEIS traz recomendações que podem 
ajudar com o enfrentamento da doença/vírus.

O Governo do Estado de São Paulo, já sinalizou para esta semana 
e as próximas, para que parte da população trabalhe em casa, 
mantendo crianças em seus lares sem irem às escolas, idosos 
devendo ficar reclusos, e eventos públicos e particulares 
cancelados ou adiados, seguindo a linha de recomendações 
da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Ante a essas recomendações e orientações, sugere-se que os 
condôminos resguardem suas famílias, criando medidas internas 
possíveis para auxiliar no controle e avanço da doença/vírus, 
nos próximos dias, pensado no bem estar da coletividade.

Segundo o Secovi (Sindicato da Habitação), são mais de 20 milhões 
de pessoas que circulam ou moram em comunidade, e todo cuidado 
neste momento é indispensável para o avanço desta doença/vírus.

PENSAR SEMPRE NO COLETIVO
                É VIVER BEM EM CONDOMÍNIO!
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SÍNDICOS:   

SEJA RESPONSÁVEL!

ESCLARECIMENTOS: Alguns Centros de Imunização estão realizando vacinação 
contra gripe em condomínios, visando diminuir aglomerações nesse período e aumentar 
a cobertura vacinal da população. Consulte as empresas e o interesse dos moradores.

Evite locação de espaços no condomínio, tais como salões de festas, 
churrasqueiras, espaços gourmet, etc;

Evite contratações de serviços extras, a não ser as de emergências;

Oriente os funcionários do condomínio, e dê total assistência afim 
de assegurar a saúde deles e de seus condôminos, tendo um 
cuidado especial com os de mais de 60 anos;

Tente não convocar, ou adie, reuniões extraordinárias, ou assembleias 
de condomínio, a menos que o assunto seja de extrema urgência. 
E nestes casos, realizar sempre em espaço aberto, com espaçamento 
entre as pessoas, respeitando a distância de 1,5 a 2 metros entre os 
condôminos, com distribuição de máscaras;

Para os clientes GIC IMÓVEIS aproveitamos a oportunidade de informar 
que em algum momento poderemos estar trabalhando com o efetivo 
reduzido, mas asseguramos que todos os compromissos serão mantidos 
pela administradora.
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 MORADORES:   

VALORIZE CADA 
          INFORMAÇÃO!

• Evite Deliverys, pois aumenta consideravelmente o fluxo de pessoas na portaria.
• Evite transportes públicos no horário de pico, se possível e após o uso, higienize as mãos.

• Ao utilizar transportes de aplicativo ou Táxi, após o uso, higienize as mãos.

Cuidado principal: ao chegar em casa, lavar as mãos com água e 
sabão por no mínimo 30 segundos;

Usar álcool em gel, respeitando intervalos de no máximo 2 horas;

Usar produtos de limpeza ricos em cloro para higienização de 
superfícies e pisos;

Higienizar portas e maçanetas do apartamento com álcool sempre 
que alguém chegar a sua unidade;

Tomar o devido cuidado com roupas e vestimentas, lavando-as com 
água e sabão sempre que chegar da rua, pois as roupas conduzem o 
vírus para toda a casa. DICA: uma tampinha de bactericida (Lysoform) 
na máquina de lavar pode ajudar;

Cuidado extremo com as crianças, que podem transmitir o vírus; 

Evitar contato com os idosos ao máximo afim de resguarda-los;

Evitem circular nas áreas comuns do condomínio.



ÁREAS COMUNS:   

NÃO ESQUEÇA!

Funcionários devem utilizar equipamentos de proteção individual, como 
luvas e máscaras para circulação e manutenção nas áreas comuns;

Manter a atenção na limpeza geral do condomínio, em especial nos 
corrimãos, elevadores, halls comuns, botoeiras, portas e maçanetas;

Para limpeza geral recomenda-se: alvejantes, álcool ou produtos com 
concentração de hipoclorito de sódio;

O funcionário que manifestar os sintomas da doença, deve comunicar 
imediatamente e ser afastado após recomendação médica;

Instalar dispensers com álcool em gel em áreas estratégicas: porta de 
elevadores, portarias e acessos principais e de grande circulação;

Manter os ambientes comuns com ventilação natural portas e janelas abertas;

Higienizar brinquedos e área do playground pelo menos duas vezes ao dia;

Montar fluxo de atendimento a entregas de correspondências e 
encomendas, para que o contato corporal entre porteiros e moradores 
seja o menor possível e organizado para evitar o grande fluxo;

Redobrar atenção nas academias e salas de ginásticas, higienizando os 
aparelhos sempre depois de sua utilização, disponibilizando nesses 
espaços álcool e lenços de papel.

Circulação nas garagens só em casos de real necessidade, pois é um 
espaço que em sua grande maioria dos condomínios, é fechado.
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OUTRAS
RECOMENDAÇÕES:

O Ministério da Saúde lançou um aplicativo gratuito 
que pode ser baixado pelo IOS ou Android chamado 
Coronavírus SUS. Baixe e acompanhe as dicas e 
triagem virtual. Indica se é ou não necessária a ida 
ao hospital. E atualizações diárias sobre a doença.

CUIDAR DE SI MESMO
                  É CUIDAR DE TODOS!

Oriente as crianças quanto a necessidade de higienização constante, 
e o cuidado com o contato aos idosos, mas sempre sem pânico;

Aos pais usar a criatividade para envolver as crianças nos cuidados 
e nas tarefas domésticas, mantendo uma rotina ativa e periódica 
dentro do apartamento;

Com as crianças em casa será importante evitar passeios em shoppings, 
cinemas e espaços com grande circulação de pessoas, procure entreter 
ou brincar com as crianças em espaços abertos ou parques.

Aos moradores que não possam evitar viagens e circulação em 
rodoviárias e aeroportos, os mesmos devem redobrar as recomendações, 
evitando circular nas áreas comuns, ampliando os cuidados na higiene 
e evitando contato com idosos por no mínimo 7(sete) dias.
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IDOSOS E
GRUPOS DE RISCO

PRATIQUE NOVOS HÁBITOS
SEMPRE QUE POSSÍVEL
USE ÁLCOOL EM GEL.

APLIQUE O
ÁLCOOL EM GEL NA
 PALMA DA MÃO

1 2 3

ESPALHE
PELAS DUAS

MÃOS E DEDOS

SUAS MÃOS
LIMPAS E

SAUDÁVEIS

Aos moradores acima de 60 anos, recomenda-se que os mesmos 
permaneçam dentro de sua unidade, em isolamento, evitando ao 
máximo circulação nas áreas comuns do condomínio por todo o 
período do pico da pandemia. Sugere-se que não recebam visitas;

Abastecimento de suprimentos/alimentos recomenda-se que os 
familiares providenciem seguindo o máximo de cuidado no manuseio;

Familiares devem fazer contatos através de telefones, celulares 
e interfones, para evitar quadros de depressão e evitar visitas, 
especialmente das crianças;

Síndicos, vizinhos, funcionários, devem colaborar providenciando 
maior limpeza e higienização no hall dos apartamentos dos idosos, 
manter o contato através de interfone para saber se estão bem, 
com isso eles se sentirão mais acolhidos e menos excluídos.

Todos esses cuidados têm que ser extensivos aos moradores que 
apresentam problemas de saúde como: tratamentos com câncer, 
problemas cardíacos, diabetes, pessoas com problemas respiratórios 
e hipertensão. E demais enfermos de qualquer idade.

WWW.GICIMOVEIS.COM.BR • AV: INDIANÓPOLIS, 2669 • (11) 5071-5581



CUIDE-SE

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES

TRATAMENTO

PREVENÇÃO

SINTOMAS

Nossa principal arma contra esta pandemia do COVID-19 (Coronavírus) é respeito ao
próximo, solidariedade sempre e responsabilidade de todos que vivem em comunidade.
Com carinho de todos os funcionários, colaboradores e diretores da GIC IMÓVEIS.

1. Dor no Corpo   2. Dor de Cabeça   3. Calafrios   4. Febre   5. Coriza.

1. Remédios   2. Hidratação   3. Proteção   4. Alimentação   5. Repouso.

1. Ao sentir os sintomas procure um hospital e siga as orientações.
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