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Suspender ações
com aglomeração
pública

 � Reuniões; 
 � Cursos;
 � Atividades nos condomínios;
 � Prática de esportes; 
 � Outras atividades.

Recomenda-se a suspensão 
imediata por no mínimo 15 dias.

Crie um canal de atendimento
 � Telefônico, ou virtual;
 � Reuniões emergenciais devem ser realizadas por 

vídeo conferência;
 � Solicitações para o condomínio devem ser 

aceitas exclusivamente pelos canais eletrônicos: 
telefone, e-mail ou site.

Crie um folder informativo
Produza ou repasse informativos preventivos para todos os 
condôminos. Se quiser utilizar o nosso, inserimos a logo do 
condomínio, basta solicitar no e-mail contato@mcjb.org.br;

Mantenha seus 
vizinhos informados
O MCJB criou uma equipe de acompanhamento 
constante, caso precise de informações, nos 
procure, mas principalmente em caso de 
confirmação de algum caso, nos informe, para 
manutenção do nosso mapeamento.
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Divulgue os convênios delivery
Temos vários convênios que entregam itens de 

necessidade básica para nossos associados, 
como gás, remédios, dentre outros.

Acesse: vitrinejb.com.br e clique na 
aba “delivery” para saber todos os 
convênios, diminuindo a necessidade de 
deslocamento de pessoas.

Higienização de áreas comuns
 � Desinfete constantemente corrimões, banheiros, parques, 

todos os locais do condomínio que têm uso público;
 � Limpe áreas comuns e quintais, retirando entulhos.

Cuide da sua equipe

 � Implante o tele-trabalho para os que podem executar 
suas tarefas de casa, quanto menos pessoas se 
deslocando, menor o risco de contaminação;

 � Antecipe férias, para os funcionários que podem ser 
dispensados temporariamente;

 � Disponibilize material de higiene básica, máscaras, 
álcool gel e luvas. Instrua-os como utilizar e sejam 
rigorosos quanto os procedimentos de precaução;

 � Estabeleça protocolos de convívio no trabalho, 
para os que precisarem continuar vindo, com 
distância mínima de 2 metros entre as pessoas, 
obrigatoriedade de lavar as mãos, não dividir 
utensílios como caneta, ferramentas, etc.

 � Espalhe nos locais de trabalho, cartazes com 
orientações para diminuir a contaminação e 
imponha a chamada nova etiqueta social (não 
apertar as mãos, espirrar no antebraço, evitar se 
tocar, utilizar a chamada mão não dominante, etc.).
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