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 MEDIDAS PREVENTIVAS DA ASSOCIAÇÃO EM COMBATE AO CORONA 
VÍRUS  
Srs. Condôminos,  
Preocupados a saúde e o bem estar comuns e observando as orientações das 
redes de saúde municipal e estadual, que estão pedindo para que sejam 
cancelados todo e qualquer tipo de evento e reuniões que tenham aglomeração 
de pessoas, seguem abaixo as medidas adotadas pela Associação a fim de 
prevenirmos a proliferação do CONVID-19 “Corona Vìrus”:  
        1. A Diretoria executiva comunicou via aviso na portaria o ADIAMENTO DA 
ASSEMBLEIA que seria realizada no dia 17/03 por tempo indeterminado, como 
medida emergencial a fim de evitar a proliferação do Corona Vírus, 

         2. Sugere aos condôminos que evitem aglomerações nas áreas comuns, a 
prática de esportes de contato e que orientem as crianças a permanecerem 
preferencialmente em casa;  

         3. No caso de acesso às áreas comuns, recomenda-se que os condôminos 
lavem as mãos diversas vezes, que evitem o uso dos bebedouros e que 
mantenham distância mínima de 1 metro e meio das pessoas ao conversar, visto 
que já foi comprovado que o meio de proliferação da doença é através de 
gotículas virais projetadas pelo nariz, pela boca e pelo toque das mãos 
contaminadas no rosto;  

         4. Utilizar álcool gel nas mãos várias vezes ao dia;  

         5. Evitar tocar aparelhos eletrônicos de terceiros, utilize álcool isopropílico 
para fazer a limpeza de seus aparelhos, com eles desligados;  

         6. Em caso de isolamento em casa, manter os ambientes arejado e evitar o 
uso de ar condicionado.  
 
Estas sugestões visam pelo bem de todos devido aos impactos do surto ao redor 
do mundo, e lembrando que outras medidas poderão ser tomadas a qualquer 
momento se surgirem determinações dos órgãos de saúde.  
Cuidando da segurança e do bem estar comuns, contando com a compreensão e a 
colaboração de todos, desde já, a Diretoria agradece.  
 

 
 
 
Á Diretoria.  
 


