GUIA DO PORTEIRO
COVID-19

Amigo Porteiro,
Seu trabalho é muito importante para o condomínio, principalmente agora
com a pandemia do Coronavírus e com tantas entregas acontecendo na
portaria, por isso é preciso que você proteja sua saúde e dos demais que
interagem com você: sua família, os moradores do condomínio, prestadores
de serviço, entregadores e visitantes.
Preparamos esse material com os procedimentos que você deve ter na
portaria. É muito importante que siga cada um deles com atenção, ok?

Lave bem as mãos com água e sabão
Toda vez que chegar e sair do trabalho, ir ao banheiro ou tocar em alguma
entrega, seque as mãos com papel toalha, não use toalhas de pano, pois
favorecem a propagação de vírus e bactérias.

Álcool Gel
Use e abuse! Toda vez que tocar ou manusear qualquer material/equipamento.

Não Compartilhe Objetos
Tenha sua própria caneta, bloco de anotações e outros utensílios necessários no
seu trabalho.

Use e abuse! Toda vez que tocar ou manusear qualquer material/equipamento.

Celular
Não compartilhe seu celular com ninguém e nem utilize o celular de outras
pessoas.

Roupas
Troque diariamente, não use a mesma camisa e calça do dia anterior, pelo menos
enquanto durar o período crítico de transmissão do vírus, dispense a gravata
pois elas facilitam o contágio. Além disso, não deixe roupas penduradas na
guarita ou banheiros.

Atendimento
Não atenda os moradores pelas janelas das guaritas, porta ou do lado de fora,
use o interfone para falar com as pessoas, caso não tenha este recurso, fale com
a janela fechada ou por uma fresta, mantendo pelo menos dois metros de
distância.

Entregas de Materiais
Utilize o gavetão o máximo possível, se não for possível, solicite à pessoa que
deixe a encomenda em frente à porta da guarita e depois que a pessoa recuar
pelo menos dois metros, retire o material com mais segurança, lave bem as mãos
ou utilize o álcool gel logo em seguida. Evite ao máximo, o contato pessoal e a
transmissão de vírus. Não converse diretamente com o entregador.

Triagem de pessoas
Se o seu condomínio adota a identiﬁcação de visitantes ou prestadores de
serviço por meio de apresentação de documento (RG, CNH e etc), peça para que
encoste o documento no vidro para que você anote os dados, evite manusear o
documento, mas se isso for inevitável, lave as mãos ou utilize o álcool gel
imediatamente.

Limpeza da Guarita
Desinfete o telefone e interfone, teclados, mouses, bancada, trincos e
maçanetas dos vidros e portas, bordas do gavetão, a cada 3 horas, dia e noite. O
piso da guarita e do banheiro devem ser limpos e desinfetados pelo menos uma
vez ao dia, bem como vaso sanitário e torneiras. Retire qualquer tipo de tapete
do banheiro.

Passagem do Posto de Trabalho
Antes de passar o posto de trabalho ao colega do próximo turno, repita toda a
limpeza acima e lave as mãos antes de ir embora

Rendição do Posto de Trabalho
Aguarde a saída do colega do turno anterior para entrar na guarita, mantendo
uma distância de dois metros entre vocês. Lave as mãos assim que chegar

Permanência na Guarita
Somente uma pessoa deve ocupar a guarita, nunca permita a presença de uma
segunda pessoa ao mesmo tempo.

Sintomas
Caso apresente tosse, febre ou esteja espirrando, comunique imediatamente seu
superior (síndico, zelador ou gerente predial).

SIGA ESSAS RECOMENDAÇÕES COM ATENÇÃO!
FAÇA SUA PARTE!
VAMOS ACABAR COM A PANDEMIA!

3234-5555
habitacional.com.br
atendimento@habitacional.com.br
habitacionaladministradora

