
CORONAVÍRUS (COVID-19)
PREVINA-SE!

A melhor forma de se prevenir contra a transmissão do Coronavírus (COVID-19) é ter atenção às ações 
do dia a dia, como lavar as mãos frequentemente e da maneira correta, cobrir a boca e nariz com a parte 
interna do cotovelo ao espirrar ou tossir e evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas.

Algumas atitudes no interior dos cartórios também são eficientes para conter a transmissão. Seguem 
diretrizes a serem adotadas nesse período, visando o bem-estar de funcionários e cidadãos. 
Proteja sua serventia!

ÁLCOOL EM GEL NA MÃO É A 
MELHOR FORMA DE PREVENÇÃO

Área do Cidadão:
Mantenha o ambiente limpo. Disponibilize locais em que todos possam lavar as mãos com frequência, 
álcool em gel 70% e toalhas de papel descartáveis. É importante que os colaboradores da serventia 
utilizem máscaras e outros Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Alguns estudos indicam que o Covid-19 tem a capacidade de sobreviver por longos períodos de tempo 
fora do organismo. Sendo assim, é fundamental que locais e objetos compartilhados como balcão, 
corrimão, cadeiras de espera, pia, bebedouro, portas de entrada e maçanetas sejam desinfetados, no 
mínimo, a cada meia hora, ou conforme a movimentação do cartório.  
 

Área interna de uso individual: 
Balcão de trabalho, canetas, teclado, impressora e materiais de uso contínuo precisam ser higienizados 
frequentemente. Use álcool em gel 70% a cada hora, ou conforme movimentação do cartório, para mantê-
los desinfetados. 
 

Área interna de uso coletivo:
Use álcool em gel 70% para desinfetar compartimentos de fichas e seus puxadores, portas e maçanetas, 
impressoras e copiadoras, carimbos e todos os móveis de materiais de uso coletivo a cada quinze minutos 
ou conforme a movimentação do cartório.
 

Área de convivência: 
Desinfete portas, maçanetas e torneiras das pias com álcool em gel 70% a cada 15 minutos, ou conforme 
movimentação do cartório. Mantenha banheiros, copa, cozinha e as demais áreas de convivência 
frequentemente limpas. 


