
Transforme o Seu Condomínio

Es�e ��d��o �� ANÁLI�� � �IT���ÇÃO D� ���CO� fo� ���en���v��o ��m ���os �� 3o d��� a�ós o
iníci� �� �an����a n� B���il � ���e s����r �e ��f��ên�i� ��ra ���i���r o� ��s���es �� ��n�o�íni��, de
fo��� q�e ����ja� ��m��� p�o�t�� ��ra ���r���ar ����r�i��d�� �om ����s�o.

1 ANÁLISE DE RISCOS PARA O CONDOMÍNIO FRENTE A PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS

Matriz de exposição do risco (Grau do Risco): Probabilidade x Impacto

Probabilidade
Impacto

Baixo Médio Alto
Alta Médio Alto Extremo

Média Baixo Médio Alto
Baixa Mínimo Baixo Médio

Descrição do Risco 1 Funcionário orgânico entrar em isolamento/quarentena

Consequência Reduzir para um posto de porteiro ou ficar sem nenhum  até que se implemente
ação de contingência

Probabilidade Impacto Grau do risco

Média Alto Alto

Mitigação Disseminar medidas preventivas
Oferecer insumos que minimizem os riscos de contágio pelo covid-19
Antecipar a recomposição do quadro contratando o manutencista

Contingência Assumir o risco de ficar só com um posto por turno e algum morador cobrir o
horário de almoço do funcionário

Responsável Gerente Predial / Síndico /  Conselho / Moradores

Prazo Enquanto a curva de contágio estiver ascendente

Descrição do Risco 2 Funcionário terceirizado entrar em isolamento/quarentena

Consequência Redução do quadro ou indisponibilidade

Probabilidade Impacto Grau do risco

Baixa Alto Médio

Mitigação Efetuar contato com a empresa e verificar o plano de contingência

Contingência Assumir o risco de redução do quadro
Implementar atendimento contingencial e temporário por funcionário orgânico

Responsável Gerente Predial / Síndico

Prazo Durante a contratação
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Descrição do Risco 3 Transporte Público parar parcial ou totalmente

Consequência Reduzir para um posto de porteiro ou ficar sem nenhum até que se implemente
ação de contingência

Probabilidade Impacto Grau do risco

Baixa Alto Médio

Mitigação Acompanhar as notícias sobre eventual redução ou paralisação do transporte
público

Contingência Assumir o risco de ficar só com um posto por turno e algum morador cobrir o
horário de almoço do funcionário
Pagar transporte alternativo para os funcionários

Responsável Gerente Predial / Síndico / Conselho

Prazo Indefinido

Descrição do Risco 4 Disseminação do vírus para os funcionários no transporte público

Consequência Afastamento do funcionário

Probabilidade Impacto Grau do risco

Média Alto Alto

Mitigação Realizar as viagens fora do horário de pico
Disseminar medidas preventivas
Oferecer insumos que minimizem os riscos de contágio pelo covid-19

Contingência Assumir o risco de ficar só com um posto por turno e algum morador cobrir o
horário de almoço do funcionário
Pagar transporte alternativo para os funcionários

Responsável Gerente Predial / Síndico / Conselho

Prazo Indefinido

Descrição do Risco 5 Comportamento e/ou higienização inadequados dos funcionários

Consequência Disseminação do vírus para os funcionários e moradores

Probabilidade Impacto Grau do risco

Alta Alto Extremo

Mitigação Disseminar e  reforçar  medidas preventivas
Oferecer insumos que minimizem os riscos de contágio pelo covid-19

Contingência Assumir o risco de ficar só com um posto por turno e algum morador cobrir o
horário de almoço do funcionário

Responsável Gerente Predial / Síndico / Comitê de Crise / Conselho

Prazo Indefinido
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Descrição do Risco 6 Confirmação ou suspeita de Caso entre os moradores

Consequência Aumento do risco de transmissão dentro do condomínio

Probabilidade Impacto Grau do risco

Alta Médio Alto

Mitigação Disseminação das medidas preventivas entre os moradores
Disponibilizar álcool gel em todos ambientes de passagem

Contingência Informar aos demais moradores que há um caso confirmado
Reforçar as medidas de desinfecção
Informar a Vigilância Epidemiológica para receber mais orientações

Responsável Gerente Predial / Síndico / Comitê de Crise / Conselho

Prazo Indefinido

Descrição do Risco 7 Desabastecimento de itens essenciais

Consequência Prejuízos na qualidade da higienização dos ambientes
Redução/interrompimento da oferta de álcool gel

Probabilidade Impacto Grau do risco

Média Alto Alto

Mitigação Manter o estoque de produtos essenciais para pelo menos 30 dias
Solicitar que  fornecedores avisem sobre a disponibilidade dos produtos
Acompanhar a evolução do consumo dos itens essenciais

Contingência Procurar novos fornecedores

Responsável Gerente Predial / Síndico

Prazo Indefinido

Descrição do Risco 8 Aumento da produção de lixo além da capacidade das lixeiras e dos funcionário

Consequência Falta de espaço para colocação do lixo
Maior tempo dos funcionários nesta tarefa, prejudicando as demais

Probabilidade Impacto Grau do risco

Alta Alto Extremo

Mitigação Disseminar e  reforçar medidas de descarte sustentável do lixo
Verificar a possibilidade de parceria com cooperativas

Contingência Utilizar contêiner reserva para armazenar lixo por mais tempo

Responsável Gerente Predial / Síndico / Comitê de Crise / Conselho

Prazo Indefinido


