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SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ 

COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO PACIENTE 

RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO DO COVID

 
 

Em virtude da pandemia do Covid 

Ministério da Saúde no país 

podem colaborar com o enfrentamento da doença nos condomínios horizontais e verticais

município de Goiânia. 

 

1- Áreas comuns dos condomínios: 

- Atenção reforçada à limpeza geral do condomínio, recomenda

a 70% ou produtos com hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado e recomendado pelo 

Ministério da Saúde; 

- Nas áreas comuns, devem ser ins

acessos principais e banheiros sociais), dispensadores com preparação alcoólica

banheiros incluir sabonete líquido e papel toalha;

- Manter os ambientes das áreas comuns bem 

abertas); 

- Fazer o uso consciente do elevador, evitar elevadores 

a dobra do cotovelo, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, ou se utilizar um lenço de 

mesmo deverá ser imediatamente descartado no lixo), higienizar as mãos após usar o elevador e 

tocar nos botões; se for utilizar escadas não encostar em corrimãos, os quais devem ser 

constantemente limpos e desinfetados; limpar e desinfetar frequen

elevadores; 

- Devido às características da

deve ser apenas em casos de real necessidade

- Devem permanecer fechadas as áreas não essenciais dentro do condomínio, tais com

de festas, quadras, brinquedoteca, 

 

2-Moradores: 
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UPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO PACIENTE 

Av.Universitária nº 644 Qd.107 Lt. 03, Setor Leste Universitário

Goiân

RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 AOS CONDOMÍNIOS 
HORIZONTAIS E VERTICAIS 

 

Em virtude da pandemia do Covid -19, incluindo a confirmação de casos comunitários

 e pensando no bem-estar coletivo, sugerimos recomendações que 

podem colaborar com o enfrentamento da doença nos condomínios horizontais e verticais

Áreas comuns dos condomínios: Halls, elevadores e portarias: 
à limpeza geral do condomínio, recomenda-se o uso de água e sabão, álcool 

a 70% ou produtos com hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado e recomendado pelo 

Nas áreas comuns, devem ser instalados, em áreas estratégicas (porta dos elevadores, portaria, 

acessos principais e banheiros sociais), dispensadores com preparação alcoólica

banheiros incluir sabonete líquido e papel toalha; 

Manter os ambientes das áreas comuns bem arejados com ventilação natural (portas e janelas 

Fazer o uso consciente do elevador, evitar elevadores lotados,seguir a etiqueta respiratória 

a dobra do cotovelo, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, ou se utilizar um lenço de 

mesmo deverá ser imediatamente descartado no lixo), higienizar as mãos após usar o elevador e 

; se for utilizar escadas não encostar em corrimãos, os quais devem ser 

constantemente limpos e desinfetados; limpar e desinfetar frequentemente os botões dos 

Devido às características das garagens ser fechadas, em sua maioria,

deve ser apenas em casos de real necessidade; 

Devem permanecer fechadas as áreas não essenciais dentro do condomínio, tais com

de festas, quadras, brinquedoteca, playground, academias, piscinas, dentre outros.
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DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 
COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO PACIENTE - 

COMCISS 

Universitário - Goiânia. Fone:(62)3524-1552 
 
 

Goiânia, 24 de março de 2020 
 

19 AOS CONDOMÍNIOS 

19, incluindo a confirmação de casos comunitários pelo 

coletivo, sugerimos recomendações que 

podem colaborar com o enfrentamento da doença nos condomínios horizontais e verticais no 

se o uso de água e sabão, álcool 

a 70% ou produtos com hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado e recomendado pelo 

talados, em áreas estratégicas (porta dos elevadores, portaria, 

acessos principais e banheiros sociais), dispensadores com preparação alcoólica a 70%, e nos 

arejados com ventilação natural (portas e janelas 

seguir a etiqueta respiratória (com 

a dobra do cotovelo, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, ou se utilizar um lenço de papel, o 

mesmo deverá ser imediatamente descartado no lixo), higienizar as mãos após usar o elevador e 

; se for utilizar escadas não encostar em corrimãos, os quais devem ser 

temente os botões dos 

, em sua maioria,a circulação de pessoas 

Devem permanecer fechadas as áreas não essenciais dentro do condomínio, tais como: salões 

, dentre outros. 
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- Não realizar qualquer tipo de evento no salão de festas

propiciemaglomerações de pessoas;

- Caso os moradores apresen

comum acesso,devendo adotar total isolamento domiciliar por no mínimo

- Caso solicite o serviço de delivery

e que os condôminos devem receber as entregas na portaria. Ao receber o pedido, devem 

descartar a primeira sacola antes de entrar em casa, higienizar as mãos, colocar o alimento em 

um prato, descartar a embalagem e higienizar as mãos, novamente, antes de consumir o

alimento; 
- Limpar maçanetas das portas do apartamento friccionando álcool a 70%, sempre que alguém 

chegar; 

- Ao chegar em casa da rua, tomar banho e colocar a roupa para lavar com água e sabão;

- Evitar andar dentro de casa com o calçado que veio da rua;

- No uso de táxi, transportes de aplicativo e coletivos, higienizar suas mãos após a chegada com 

preparação alcoólica a 70%. 
- Os moradores que não puderem evitar viagens e circulação em aeroportos

recomendações, evitando circular nas á

com idosos; 
- Orientar as crianças, especialmente sobre a higienização das mãos, instruir para não tocar os 

olhos, não colocar a mão na boca. Também devem ser orientadas para evitar ao máximo o 

contato com idosos, utilizar outras formas de contato: telefone, mensagens de texto, áudio e 

vídeos, evitando assim o contato corporal. Sugerimos que os pais utilizem a criatividade 

envolvendo as crianças em tarefas domésticas e outras atividades, para que elas pe

ativas mesmo dentro dos apartamentos; 

- As recomendações em relação aos cuidados com os idosos (moradores acima de 60 anos) são 

de extrema importância. O ideal é que eles permaneçam em isolamento por todo o período da 

pandemia, evitando ao máximo

- Os moradores devem colaborar com os funcionários do condomínio acondicionando os resíduos 

em embalagens resistentes e armazenando de forma adequada.

 

3 – Funcionários: 
- Os funcionários devem usar equipamentos d

cirúrgicas no manuseio os resíduos gerados; 

       

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal 
Parque Lozandes - Goiânia – GO CEP 74.884-900    

dvex@sms.goiania.go.gov.br                     

Secretaria Municipal de Saúde

Não realizar qualquer tipo de evento no salão de festas e evitar reuniões festivas

aglomerações de pessoas; 

apresentem sintomas respiratórios, não circular pelos corredores e áreas de 

comum acesso,devendo adotar total isolamento domiciliar por no mínimo 

delivery, a recomendação é de que entregadores não entrem no prédio 

condôminos devem receber as entregas na portaria. Ao receber o pedido, devem 

descartar a primeira sacola antes de entrar em casa, higienizar as mãos, colocar o alimento em 

um prato, descartar a embalagem e higienizar as mãos, novamente, antes de consumir o

Limpar maçanetas das portas do apartamento friccionando álcool a 70%, sempre que alguém 

Ao chegar em casa da rua, tomar banho e colocar a roupa para lavar com água e sabão;

Evitar andar dentro de casa com o calçado que veio da rua; 

No uso de táxi, transportes de aplicativo e coletivos, higienizar suas mãos após a chegada com 

 
Os moradores que não puderem evitar viagens e circulação em aeroportos

recomendações, evitando circular nas áreas comuns, ampliando a higiene e evitando o contato 

Orientar as crianças, especialmente sobre a higienização das mãos, instruir para não tocar os 

olhos, não colocar a mão na boca. Também devem ser orientadas para evitar ao máximo o 

com idosos, utilizar outras formas de contato: telefone, mensagens de texto, áudio e 

vídeos, evitando assim o contato corporal. Sugerimos que os pais utilizem a criatividade 

envolvendo as crianças em tarefas domésticas e outras atividades, para que elas pe

ativas mesmo dentro dos apartamentos;  

As recomendações em relação aos cuidados com os idosos (moradores acima de 60 anos) são 

de extrema importância. O ideal é que eles permaneçam em isolamento por todo o período da 

pandemia, evitando ao máximo a circulação e não devem receber visitas; 
Os moradores devem colaborar com os funcionários do condomínio acondicionando os resíduos 

em embalagens resistentes e armazenando de forma adequada. 

Os funcionários devem usar equipamentos de proteção individual, como luvas 

no manuseio os resíduos gerados;  
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evitar reuniões festivasque 

não circular pelos corredores e áreas de 

 14 dias; 
, a recomendação é de que entregadores não entrem no prédio 

condôminos devem receber as entregas na portaria. Ao receber o pedido, devem 

descartar a primeira sacola antes de entrar em casa, higienizar as mãos, colocar o alimento em 

um prato, descartar a embalagem e higienizar as mãos, novamente, antes de consumir o 

Limpar maçanetas das portas do apartamento friccionando álcool a 70%, sempre que alguém 

Ao chegar em casa da rua, tomar banho e colocar a roupa para lavar com água e sabão; 

No uso de táxi, transportes de aplicativo e coletivos, higienizar suas mãos após a chegada com 

Os moradores que não puderem evitar viagens e circulação em aeroportos, devem redobrar as 

reas comuns, ampliando a higiene e evitando o contato 

Orientar as crianças, especialmente sobre a higienização das mãos, instruir para não tocar os 

olhos, não colocar a mão na boca. Também devem ser orientadas para evitar ao máximo o 

com idosos, utilizar outras formas de contato: telefone, mensagens de texto, áudio e 

vídeos, evitando assim o contato corporal. Sugerimos que os pais utilizem a criatividade 

envolvendo as crianças em tarefas domésticas e outras atividades, para que elas permaneçam 

As recomendações em relação aos cuidados com os idosos (moradores acima de 60 anos) são 

de extrema importância. O ideal é que eles permaneçam em isolamento por todo o período da 

 
Os moradores devem colaborar com os funcionários do condomínio acondicionando os resíduos 

e proteção individual, como luvas e máscaras 
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- Os colaboradores devem ser orientados a comunicar imediatamente à administração do 

condomínio, caso manifestem sintomas de gripe, devendo ser afastados imediatament

serviço; 
- Garantir o abastecimento e troca dos refis dos 

70%. 
- Realizar a limpeza e desinfecção dos 

líquido utilizando um pano úmido com sabão e poster

esse procedimento diariamente e sempre a cada troca de refil ou abastecimentos do 

- Realizar a limpeza de banheiros de uso comum, no mínimo uma vez ao dia, utilizando água e 

sabão, com posterior desinfe

desinfetante de uso comercial, seguindo as instruções do fabricante. Caso seja utilizado o 

hipoclorito de sódio a 1%, ele deverá ser espalhado no ambiente e deixado por 10 minutos. Após, 

enxaguar e proceder a limpeza;

- Realizar limpeza e desinfecção das áreas comuns, observando todas as superfícies, incluindo 

elevadores, corrimão, cadeiras, maçanetas e demais áreas, principalmente as que forem mais 

tocadas. 

 

4-Síndicos: 

- Não convocar reuniões e assembleias. Caso sejam estritamente necessárias, as mesmas devem 

ser realizadas em ambientes de preferência com ventilação natural e mantendo a distância 

mínima de 02 (dois) metros entre os participantes;

- Proibir a locação dos salões de festas, churrasqueiras, espaços 

- Orientar e dar assistência aos funcionários do condomínio, assegurar que a saúde deles também 

é responsabilidade do condomínio, especialmente 

- Evitar a realização de obras ou outros serviços nas áreas comuns do prédio durante esse 

período e solicitar aos moradores que façam o mesmo, diminuindo a circulação de pessoas no 

condomínio. 
- Solicitar aos moradores que evitem aglomeração de pessoas em sua

visto que o trânsito de pessoas no condomínio é prejudicial a todos os moradores.

 

5-Portarias: 

- Montar um fluxo de distribuição e entregas, para evitar a circulação de pessoas (porteiro, 

moradores e entregadores) na portaria. 
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Os colaboradores devem ser orientados a comunicar imediatamente à administração do 

condomínio, caso manifestem sintomas de gripe, devendo ser afastados imediatament

Garantir o abastecimento e troca dos refis dos dipensers de sabão e preparação alcoólica a 

Realizar a limpeza e desinfecção dos dipensers de preparação alcoólica a 70% e de sabonete 

líquido utilizando um pano úmido com sabão e posterior desinfecção com álcool a 70%. Realizar 

esse procedimento diariamente e sempre a cada troca de refil ou abastecimentos do 

Realizar a limpeza de banheiros de uso comum, no mínimo uma vez ao dia, utilizando água e 

sabão, com posterior desinfecção das superfícies utilizando hipoclorito de sódio a 1%, ou outro 

desinfetante de uso comercial, seguindo as instruções do fabricante. Caso seja utilizado o 

hipoclorito de sódio a 1%, ele deverá ser espalhado no ambiente e deixado por 10 minutos. Após, 

nxaguar e proceder a limpeza; 
Realizar limpeza e desinfecção das áreas comuns, observando todas as superfícies, incluindo 

elevadores, corrimão, cadeiras, maçanetas e demais áreas, principalmente as que forem mais 

Não convocar reuniões e assembleias. Caso sejam estritamente necessárias, as mesmas devem 

ser realizadas em ambientes de preferência com ventilação natural e mantendo a distância 

mínima de 02 (dois) metros entre os participantes; 
Proibir a locação dos salões de festas, churrasqueiras, espaços gourmet

Orientar e dar assistência aos funcionários do condomínio, assegurar que a saúde deles também 

é responsabilidade do condomínio, especialmente àqueles com mais de 60 anos;

vitar a realização de obras ou outros serviços nas áreas comuns do prédio durante esse 

período e solicitar aos moradores que façam o mesmo, diminuindo a circulação de pessoas no 

Solicitar aos moradores que evitem aglomeração de pessoas em suas residências individuais, 

visto que o trânsito de pessoas no condomínio é prejudicial a todos os moradores.

Montar um fluxo de distribuição e entregas, para evitar a circulação de pessoas (porteiro, 

moradores e entregadores) na portaria.  
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Os colaboradores devem ser orientados a comunicar imediatamente à administração do 

condomínio, caso manifestem sintomas de gripe, devendo ser afastados imediatamente do 

de sabão e preparação alcoólica a 

de preparação alcoólica a 70% e de sabonete 

ior desinfecção com álcool a 70%. Realizar 

esse procedimento diariamente e sempre a cada troca de refil ou abastecimentos do dipensers; 
Realizar a limpeza de banheiros de uso comum, no mínimo uma vez ao dia, utilizando água e 

cção das superfícies utilizando hipoclorito de sódio a 1%, ou outro 

desinfetante de uso comercial, seguindo as instruções do fabricante. Caso seja utilizado o 

hipoclorito de sódio a 1%, ele deverá ser espalhado no ambiente e deixado por 10 minutos. Após, 

Realizar limpeza e desinfecção das áreas comuns, observando todas as superfícies, incluindo 

elevadores, corrimão, cadeiras, maçanetas e demais áreas, principalmente as que forem mais 

Não convocar reuniões e assembleias. Caso sejam estritamente necessárias, as mesmas devem 

ser realizadas em ambientes de preferência com ventilação natural e mantendo a distância 

gourmet, etc  

Orientar e dar assistência aos funcionários do condomínio, assegurar que a saúde deles também 

mais de 60 anos; 

vitar a realização de obras ou outros serviços nas áreas comuns do prédio durante esse 

período e solicitar aos moradores que façam o mesmo, diminuindo a circulação de pessoas no 

s residências individuais, 

visto que o trânsito de pessoas no condomínio é prejudicial a todos os moradores. 

Montar um fluxo de distribuição e entregas, para evitar a circulação de pessoas (porteiro, 
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- No caso de entregas, o morador deverá dirigir

encomenda. 
- Evitar contatos próximos com as pessoas, principalmente com os idosos, proceder a 

higienização das mãos frequentemente. Os cuidados devem ser extensivos a

apresentam problemas de saúde como: diabetes, problemas cardíacos, pacientes em tratamento 

de câncer, pessoas com problemas respiratórios

 

Coordenadora da COMCISS/DVISAM/SVS

 

Diretor de Vigilância Sanitária e Ambiental

Superintendência de Vigilância em Saúde
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No caso de entregas, o morador deverá dirigir-se até a portaria e buscar seu pedido ou 

Evitar contatos próximos com as pessoas, principalmente com os idosos, proceder a 

higienização das mãos frequentemente. Os cuidados devem ser extensivos a

apresentam problemas de saúde como: diabetes, problemas cardíacos, pacientes em tratamento 

pessoas com problemas respiratórios ou outras comorbidades.

 

 

Zilah C. Pereira das Neves  
Coordenadora da COMCISS/DVISAM/SVS 

 
 

Dagoberto Costa  
Diretor de Vigilância Sanitária e Ambiental 

 
 
 

Yves Mauro Fernandes Ternes 
Superintendência de Vigilância em Saúde 
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a portaria e buscar seu pedido ou 

Evitar contatos próximos com as pessoas, principalmente com os idosos, proceder a 

higienização das mãos frequentemente. Os cuidados devem ser extensivos aos moradores que 

apresentam problemas de saúde como: diabetes, problemas cardíacos, pacientes em tratamento 

.  


