
PREFEITURA
DE GOIANIA

NOTA TÉCNICA N° 03/2020-SMS/GAB

Secretaria Municipal de Saúde

Orientações quanto a prevenção da
transmissão do COVID-19, em
condomínios horizontais e verticais,
durante a pandemia do SARS-CoV-2, no
município de Goiânia-Go.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA, no uso de suas

atribuições legais e regulamentares, conferidas pela Lei Complementar n°. 276, de 03 de

junho de 2015, e pelo Decreto Municipal nO.011/2017, resolve editar a presente nota técnica.

Em vil1ude do DECRETO N° 9.653, DE 19 DE ABRIL DE 2020, que

dispõe sobre a reiteração de ocorrência de emergência na saúde pública do Estado de Goiás

em razão da disseminação do novo CoronavÍrus - SARS-Co V-2, e tendo em vista, a

necessária adoção de medidas de maior impacto, para o enfrentamento dessa emergência;

Considerando o cenário de pandemia e que a transmissão do SARS-Co V-2

se dá, em especial, por contato pessoa a pessoa, mas também por objetos e ambientes

contaminados;

Considerando que, até o momento, ainda não se tem o espectro clínico do

SARS-Co V2 causador da COVID-19 descrito completamente, como o padrão de letalidade,

mortalidade, infectividade e transmissibilidade, bem como, não há vacina ou medicamento

específico disponível e, que o tratamento é de suporte e inespecífico.

Considerando que o SARS-Co V2 pode permanecer viável em superfícies

ambientais por 24 horas ou mais, sendo transmitido por contato,e também por aerossóis, esta

Secretaria Municipal de Saúde, após deliberações realizadas no COE-Municipal,

instituído pela Portaria n° 102/2020, torna público as seguintes orientações para

condomínios horizontais e verticais localizados no município de Goiânia:
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EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS COMUNS DOS CONDOMÍNIOS (HALLS,

ELEVADORES E PORTARIAS)

• Intensificar a limpeza das superfícies dos ambientes com detergente neutro

(quando o material da superflcie permitir), e, após, desinfetar com álcool 70% (setenta

por cento) ou solução de água sanitária I% (um por cento), ou outro desinfetante

autorizado pelo Ministério da Saúde, conforme o tipo de material.

• Aumentar a frequência de limpeza e desinfecção das áreas mais tocadas como:

botões de elevadores, botões de abertura de portas de acessos aos condomínios,

corrimões de escadas, cadeiras, maçanetas, entre outros pontos comuns de uso coletivo.

• Instalar nas áreas comuns e estratégicas (porta dos elevadores, portaria, acessos

principais e banheiros sociais) dispensadores com preparação alcoólica. Proceder o

reabastecimento do dispensers sempre que necessário, realizando a limpeza e

desinfecção a cada substituição.

• Nos banheiros de uso comum, disponibilizar sabonete líquido e papel toalha,

atentando para medidas de higienização dos dispensadores descritas acima e reposição

desses insumos. Realizar a limpeza desses banheiros, no mínimo uma vez ao dia e

sempre que necessário, utilizando água e detergente neutro, 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%, deixar agir por 10 minutos e em seguida proceder ao enxágue e secagem.

• Manter os ambientes das áreas comuns bem arejados e com ventilação natural.

• Utilizar recipientes individuais para o consumo de água, evitando, assim, o

contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros.

• Ficam também suspensos todos os eventos públicos e privados, de quaisquer

natureza, inclusive reuniões em áreas comuns de condomínios, tais como: salões de

festas, brinquedotecas, playground, academias, piscinas, churrasqueiras, quadras

poliesportivas, saunas e piscinas.
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QUANTO ÀS CONDUTAS ADOTADAS POR MORADORES OU VISITANTES

• Os moradores ou visitantes deverão utilizar máscaras de proteção facial (de

tecido, preferencialmente, ou descartável), confeccionadas de acordo com as orientações

do Ministério da Saúde em todas as áreas comuns do condomínio, em especial ao

acessar os elevadores, em caso de condomínios verticais.

• Casos suspeitos ou confirmados de COVI 0-19, residentes do condomínio, não

devem circular pelos corredores e áreas de comum acesso, devendo adotar total

isolamento domiciliar por no mínimo 14 dias.

• Caso solicite serviços de delive,y, a recomendação é de que entregadores não

entrem no prédio e que os condôminos devem receber as entregas na portaria. Adotar

medidas de higiene no recebimento e manuseio dessas encomendas.

QUANTO AOS FUNCIONÁRIOS

• É obrigatório que todos os trabalhadores façam uso de proteção facial (máscara

de tecido, preferencialmente, ou descartável). Além disso, todos devem fazer uso de

Equipamentos de Proteção Individuais específicos para serviços que os exijam, segundo

protocolos de boas práticas.

• Evitar aglomerações, principalmente nos ambientes fechados, manter sempre

distância mínima de 2 metros, entre trabalhadores e entre moradores. Se os

trabalhadores estiverem paramentados a distância poderá ser de 1 metro.

• Para estabelecimentos que possuem refeitórios para funcionários, manter

afastamento mínimo de 02 metros entre mesas e cadeiras individuais, não utilizar

serviço de auto-atendimento, para evitar o compartilhamento de utensílios como

colheres e pegadores, sendo. portanto, orientado a ter pessoas que sirvam a refeição ou

utilizar fornecimento de marmitas.

• Disponibilizar locais para a lavagem adequada das mãos: PIa, água, sabão

líquido, papel toalha e seu suporte e lixeiras com tampa e acionamento por pedalou

lixeiras sem tampas. O sabonete em barra não é indicado, pois pode acumular bactérias

e vírus com o uso coletivo, o recomendado é sabonete líquido.
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• Todo trabalhador com sintomas gnpms (febre, tosse, dor de garganta, ou

dificuldade para respirar), deve ser afastado imediatamente do trabalho e ficar em

isolamento domiciliar por no mínimo 7 dias. Todos os condomínios deverão triar seus

colaboradores/clientes para impedir que pessoas com sintomas entrem nestes ambientes.

QUANTO AOS SÍNDICOS

• Intensificar a sensibilização para o uso consciente do elevador e de áreas

comuns, incluindo o uso obrigatório de máscaras e higienização de mãos, em todas as

oportunidades (ex: antes e após o uso do elevador; após o uso de transportes coletivos) e

outros aspectos que contribuam para evitar a disseminação do vírus.

• Cabe aos síndicos evitar reuniões e assembleias e, caso sejam estritamente

necessárias, dar preferência às videoconferências.

ATENÇÃO: O uso de máscaras e protetores faciais por indivíduos sadios é recomendado

para proteger as outras pessoas, evitando a disseminação de gotículas em ambientes coletivos.

Não deve ser utilizada como medida isolada de prevenção individual, sendo a higienização

das mãos e a etiqueta respiratória, medidas de maior efetividade, que combinadas devem

diminuir a transmissão pessoa-pessoa, do SARS-Co V2, de forma mais eficaz.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos oito dias

do mês de maio de 2020.

~~.
Fátima Mrué

Secretária Municipal de Saúde

REFERÊNCIAS
Decreto n 9.653, de 19 de abril de 2020. Governo do Estado de Goiás. - DIÁRIO
OFICIAL/GO - N° 23.284 ANO 183.
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