30 de novembro de 2020

COVID-19 - Informações para Moradores de Prédios
Residenciais
A gerência da propriedade deve:











Criar políticas para assegurar que os empregados do prédio, seus moradores e visitantes usam
máscaras ou coberturas faciais em todas as áreas interiores comuns, tais como elevadores,
corredores e saguões.
Assegurar que todos que vêm trabalhar no prédio, tais como reparadores e empreitados, usam
máscaras ou coberturas faciais dentro do prédio e dos apartamentos.
Prover desinfetante para as mãos com 70-90% de álcool nas áreas comuns que estiverem
abertas, tais como lavanderias e saguões.
Assegurar que as superfícies frequentemente tocadas são higienizadas pelo menos duas vezes
por dia e sempre que visivelmente sujas, incluindo maçanetas, botões de elevador,
interruptores de luz, autoclismos, balcões, corrimãos, superfícies de ecrãs e teclados.
Avisar antecipadamente se houver algum trabalho urgente a ser feito que necessita acesso às
unidades dos moradores.
Reduzir o número de serviços que exigem acesso às unidades residenciais, limitando-se apenas
a serviços essenciais, segundo recomendações da Província.
Pôr marcadores no piso (ex. marcar o piso, dispor cones) pelo prédio para encorajar o
distanciamento físico (ex. na receção, dentro e fora dos elevadores).
Postar avisos em lugares visíveis para conscientizar as pessoas sobre a contenção da COVID-19.

O que você pode fazer para conter a transmissão da COVID-19





Usar a máscara ou cobertura facial em espaços interiores de prédios de apartamentos e
condomínios, ex. elevadores, corredores, saguões e lavanderias.
Praticar o distanciamento físico, mantendo pelos menos dois metros/seis pés de distância de
pessoas que não moram consigo.
Lavar as mãos com água e sabonete ou usar um higienizador de mãos com 70-90% de álcool,
se não tiver acesso à água.
Baixe a aplicação COVID Alert para ser alertado se teve contato próximo com alguma pessoa
contagiosa, com a COVID-19.

Lavanderia
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Não sacuda a roupa suja. Isso é para minimizar a possibilidade de espalhar algum vírus que
esteja presente no ar.
Lave as roupas com sabão ou detergente. Use a temperatura de água mais elevada que as
roupas tolerarem e seque-as completamente — esses passos ajudam a matar o vírus.
Procure lavar a roupa em horas quando há menos pessoas na área da lavanderia.
Desinfete as superfícies de todas as máquinas antes e depois de usá-las, e não toque na sua
cara.
Lave ou desinfete o saco ou cesto de roupas sujas.
Lave suas mãos com água e sabonete ou use um desinfetante com 70-90% de álcool
imediatamente após mexer na roupa suja.
Limite o seu tempo nas áreas partilhadas da lavanderia (ex. leve a roupa limpa para dobrar em
casa).

Elevadores e outras conveniências






Limite o número de pessoas por elevador, mantendo pelo menos dois metros/seis pés de
distância de pessoas que não moram consigo.
Lembre que pessoas do mesmo agregado familiar podem usar o elevador sem precisar de
manter o distanciamento físico.
Cumpra os limites de aglomerações de 10 pessoas em conveniências interiores.
Tenha em mente que tem de fazer uma marcação para usar as conveniências do prédio.
Tenha em mente que será necessário um tempo extra entre as marcações para permitir a sua
limpeza e desinfeção.

Recebimento de entregas



Se possível, recolha as entregas no saguão para reduzir o número de visitantes no prédio.
Peça que as entregas sejam feitas diretamente à sua unidade apenas quando for necessário, a
saber, se estiver em isolamento, ou cuidando de um familiar que precise de suporte com
acessibilidade.

*Se algum morador não puder resolver questões relativas ao cumprimento das diretrizes da
saúde pública diretamente com o senhorio ou gerente da propriedade, pode ligar para o 311
ou email: 311@toronto.ca.

Outros Recursos
COVID-19 - Regulamentos Habitacionais
Regulamentos de Prédios de Apartamentos
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Arrendamentos: Modificações Durante a Epidemia de COVID-19 (coronavirus)
COVID-19 - Orientações para Prédios Comerciais e Residenciais

Mais Informações
Para mais informações visite nosso site em www.toronto.ca/COVID19 ou ligue para nós no 416338-7600.
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