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Serra/ES, 17 de março de 2020. 
 

Prezados condôminos,  
 
O coronavírus está circulando pelo País e todos devemos nos empenhar para evitar que se 
espalhe ainda mais, começando pela limpeza e desinfecção de nossa casa e nosso condomínio.  
 
Portanto se faz necessário algumas medidas de segurança que serão adotadas em nosso 
condomínio para prevenção na proliferação da doença: 
 
- Todos os espaços de festas serão bloqueados a partir de hoje por tempo indeterminado, 
incluindo as festas já agendadas; 
 
- A academia será interditada por tempo indeterminado; 
 
- A quadra poliesportiva e o campo de futebol serão fechados também por tempo 
indeterminado, somente a quadra de tênis estará liberada para uso conforme regra de reserva 
através do site; 
 
- O foodtruck que são realizados na sexta feira já foi cancelado; 
 
- Devemos evitar aglomeração nas áreas comuns do condomínio, incluindo os parquinhos, 
piscina; 
 
 - Evitar jantares e confraternizações em suas unidades; 
 
- Se possível diminuir ou cancelar serviços domésticos e de prestação de serviço, incluindo 
obras e reformas principalmente com mais de um profissional;  
 
- Evite serviços de delivery que aumentam a rotatividade e fluxo de pessoas nas portarias; 
 
- Os funcionários do condomínio já estão orientados sobre as medidas de higienização e 
procedimentos de segurança 
 
Obs.: Foi observado ontem grande número de crianças na piscina e quadra, importante salientar 
que apesar de serem crianças e precisam brincar não é um período de férias e sim de grande 
tensão quanto a gravidade de novo vírus, onde o mais importante é a preservação de nossos 
filhos e família 
 
 
Além disso tudo, vale lembrar de sempre lavar as mãos (por 20 segundos), cobrir a boca e 
o nariz com um lenço de papel ao tossir ou espirrar (e jogar fora) ou cobrir com sua roupa 
e manter-se a 2 metros de distância de quem vai tossir ou  espirrar. Viajou para o exterior? 

Siga o protocolo de quarentena do governo. 
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Síndico 


