
Nós cuidamos. E mostramos como cuidamos.

CORONAVÍRUS

RECOMENDAÇÕES DE BIOSSEGURANÇA PARA 
CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS

O propósito da Robotton é através das relações éticas e transparentes deixar como 
legado um mundo melhor para as futuras gerações. Pensando nisso, desde o 
primeiro caso de coronavírus, registrado no Brasil, estamos preparando 
comunicações sobre o tema para melhoria e segurança da vida condominial em 
época de pandemia. 

Medidas que visam a prevenção e o controle da disseminação do coronavírus são 
imprescindíveis neste momento em que vivemos. A estratégia que adotamos para 
tratar o assunto é o compartilhamento de informações confiáveis e de qualidade 
quanto aos cuidados a serem adotados por todos. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a Covid-19, doença causada pelo 
coronavírus, pode ser transmitida pelo contato direto, principalmente por meio de 
gotículas respiratórias, quanto indireto, por meio das mãos, objetos ou superfícies 
contaminadas. 

Diante da gravidade da situação, a Robotton separou algumas orientações 
atualizadas, baseadas nos órgãos oficiais, OMS, Ministério da Saúde e Anvisa, 
voltadas para o dia a dia dos condomínios.

O momento atual exige atitudes responsáveis e solidárias. Caso não faça parte do 
grupo de risco, não há contraindicações para que possa disponibilizar ajuda aos 
mais vulneráveis. 

Nós da Robotton acreditamos que juntos conseguiremos passar por esse período de 
quarentena da maneira mais segura e prudente possível. 

Para obter mais informações, consulte as fontes oficiais:

Ministério da Saúde: https://saude.gov.br/

Secretaria Municipal de Saúde: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/

Disponibilizar álcool em gel em áreas estratégicas como portarias, áreas 
próximas a elevadores e em áreas comuns;

Orientar e dar assistência aos funcionários do condomínio, e afastar aqueles que 
fazem parte do grupo de risco (idosos, gestantes ou portadores de doenças 
crônicas);

Suspender as assembleias e reuniões presenciais;

Caso alguém (morador ou funcionário) manifeste sintomas da doença, 
comunicar imediatamente a administração e seguir os protocolos estabelecidos 
pelos órgãos oficiais;

Realizar o fechamento temporário de espaços de uso coletivo; 

Estabelecer procedimentos rigorosos de limpeza no condomínio, especialmente 
em maçanetas, elevadores, interruptores, corrimãos, halls comuns;

Garantir o uso de equipamentos de proteção individual a todos os funcionários;

Realizar a higienização dos ambientes, seguindo as recomendações dos órgãos 
responsáveis, utilizando álcool 70% ou produtos com hipoclorito de sódio a 1% 
(água sanitária);

Suspender a locação dos espaços para eventos no condomínio;

Higienizar, com álcool em gel, o carrinho de compras antes de utilizá-lo;

Divulgar orientações a fim de evitar a lotação de elevadores;

No caso de garagens com vagas compartilhadas, priorizar o deslocamento dos 
veículos pelos respectivos proprietários. Caso não seja possível, orientar o 
morador que irá executar a manobra a adotar as medidas preventivas quanto à 
higienização das mãos antes de depois da manobra, evitar tossir/espirrar no 
interior do veículo;

Condôminos que apresentarem sintomas respiratórios ou que tiveram contato 
com pessoas suspeitas de COVID-19 devem o isolamento domiciliar e, conforme 
a necessidade, a busca por serviços de saúde.


