
PLANO DE CONTINGÊNCIA CONTRA 
COVID-19



Regras gerais

36.5

36.7
36

Cámara de vigilancia 
térmica para acceso a la 
residencia (la residencia 
tiene un solo acceso).

Limpeza diária das áreas
comuns com produtos
desinfetantes
profissionais da Johnson
Diversey.

Esterilização de todas as 
áreas com máquinas 
geradoras de ozônio.



Regras gerais

Gel desinfetante 
hidroalcoólico em cada 
área comum. Vigilância 24 horas do 

distanciamento social na 
residência através do nosso 

circuito fechado.

Sistema de aquecimento
geotérmico (evita ácaros e
a propagação de bactérias).



Regras gerais

Controle de acesso à
residência, para limitar
lotação e garantir a
segurança dos moradores
em todas as áreas comuns.

Todo o edifício tem 
ventilação natural para que 
haja uma circulação de ar 

constante.



Regras gerais

Serviço 24/7 na recepção.

Termómetro a distancia disponible 
en recepción 

Possui painel de vidro para proteção do 
morador e dos trabalhadores.



Recepção
Painéis de vidro



Recepción

Recepción 24/7

Puerta única de acceso

Amplio espacio de transito



Em caso de contágio

Isolamento total em seu quarto (quarto com
banheiro próprio), o pessoal da residência
seguirá o protocolo correspondente (pessoal
treinado para realizar o protocolo em casos de
contágio).

O serviço médico competente
será informado sobre o seu
atendimento.

Todos os serviços serão
fornecidos para que você possa
concluir com sucesso seu
confinamento.



Gestão em áreas comuns 
-Cafeteria-

Pessoal da cozinha com máscara,
luvas e protetor facial.

Desinfecção de todos os elementos
do refeitório e refeitório (nos três
turnos), tendo especial cuidado
com os espaçamentos necessários.

Horários controlados para o
gerenciamento da capacidade e
conforto dos moradores.



Cafeteria

Amplo espaço de trânsito

Painéis de vidro



Cafeteria

Muita mobília e espaço para
distanciamento de segurança, além
de iluminação e ventilação natural.

Iluminação natural e ventilação para reciclar o ar

Cartazes para manter a distância



Gestão das áreas comuns 
Piscina-Solarium-Spa

Acesso solicitado na recepção
(controle de capacidade). O controle
dessa área é feito por empresa
especializada (controle e tratamento
de água).

Redução de capacidade para manter 
os espaços de segurança necessários. 
O controle dessa área é feito por 
empresa especializada (controle e 
tratamento de água).



Gestão em áreas comuns

Salas de estudo

Ginásio

Salão de jogos

Cooking Lounge

Livraria

Sala de televisão (TV Room)

Sala de jogos de tabuleiro

Sala Siesta

Jardins e terraço

Sala do elevador / Auditório

Possuem gel hidroalcoólico em todas as entradas, amplos espaços 
para poderem manter a distância de segurança e o controle de 
capacidade.



Manejo áreas comunes 

Elevadores

Sala de Reprografia

Lavanderíi

Terão capacidade máxima de uma pessoa para sua utilização, 
exceto a lavanderia, que pode acomodar até duas pessoas 
devido ao seu espaço.



Cooking Loungue
Gran espacio para cocinar

Cartazes para manter a 
distância.



Terraço Cooking Lounge
Entrada para o Cooking Lounge. Iluminação natural e ventilação para reciclar
o ar



Biblioteca

Iluminação natural e ventilação para reciclar o ar

Grande espaço.

Cartazes de separação.



Jardim

Ótimo espaço ao ar livre

Terraço do café



Cuidado nos quartos

Limpeza do quarto e banheiro duas vezes por semana e uma
delas com troca de lençóis e toalhas. Os lençóis e toalhas são
lavados em nossas lavadoras industriais e com produtos
desinfetantes (Johnson Diversey Care).

Uso de nebulizador de água com água sanitária para
desinfecção 1:50 dos quartos nos dois dias de
limpeza correspondentes.

Todo o pessoal de limpeza usa o uniforme necessário
para a sua função, bem como luvas, máscara e
protetor facial.



Destaques da sala

Sala na cor branca para que seja fácil
identificar a eficácia da limpeza.

Cama elevável eletricamente, para que
nenhuma sujeira se acumule embaixo da
cama.



Rastreamento

Todo esse plano de ação será aplicado e com o
devido acompanhamento do seu cumprimento pela
área de admissões e pelos responsáveis de cada área
operacional (governador, manutenção, gerente de
recepção e fiscalização). Todos os nossos
funcionários estão comprometidos com o bem-estar
dos residentes.


