
Chegou o momento de retomarmos aos poucos as nossas atividades, afinal, 
precisamos produzir  e desempenhar nossas funções em nossas profissões.
No entanto, dentro de nosso “Novo Normal”, visando evitar propagação e contágio 
pelo Novo Coronavírus (Covid-19), precisamos adotar medidas preventivas e ficar 
atentos, tudo de acordo com as recomendações das autoridades públicas, de saúde 
e/ou sanitárias.
Precisamos sempre ter em mente que o coronavírus ainda está em circulação e ainda 
não temos uma vacina ou remédio comprovadamente eficaz para todos os casos e 
pessoas, o que nos obriga a, constantemente, atualizar as rotinas dentro de nosso 
ambiente de trabalho.

Para garantir a redução do risco de contágio entre
os nossos frequentadores, elaboramos este guia de

novas práticas em nossa unidade.

Amigos e Frequentadores do Brooklin Coworking,

MÁSCARAS
Durante todo o período, conforme determinação 
governamental, O USO DAS MÁSCARAS É 
OBRIGATÓRIO dentro e fora do Brooklin 
Coworking. Use a sua e a troque a cada 3 ou 4 horas, e 
exija que as demais pessoas próximas a você também as 
use.  Caso haja alguém ignorando estas determinações, 
queira nos informar para que tomemos as providências 
necessárias.

TEMPERATURA CORPORAL – Todos aqueles que 
ingressarem no Brooklin Coworking terão suas 
temperaturas medidas logo na entrada pela nossa 
recepção. Aqueles que apresentarem temperaturas 
superiores a 37,8ºC não poderão permanecer em nosso 
espaço.
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HIGIENE DAS MÃOS 
As mãos deverão ser lavadas com frequência, utilizando 
água e sabão. Não se descuide disso. Já sabemos que 
água e sabão são mais eficazes que álcool em gel. Tente 
utilizar a junta dos dedos, pulso ou cotovelos para 
apagar luzes ou abrir as portas.

CONTATO COM OLHOS, NARIZ E BOCA
Evite coçar, esfregar ou qualquer outro tipo de contato 
com as mucosas. Essas áreas estão ligadas à corrente 
sanguínea e são mais sensíveis à presença de agentes de 
contaminação.

OBJETOS PESSOAIS
Não é momento de compartilharmos copos, garrafas, 
talheres, escovas de cabelo e itens de escritório e 
informática. Para evitar disseminação, durante a 
pandemia, não iremos disponibilizar utensílios de 
cozinha ou outros itens que possam transmitir o 
coronavírus.

ÁREAS COMUNS E CIRCULAÇÃO 
Evite aglomerações e ficar a menos de 1m dos demais 
frequentadores. Dentro do Brooklin Coworking ou 
mesmo fora dele, abstenha-se de utilizar jóias, 
bijouterias, bolsas e mochilas com metais que, 
sabidamente, aumentam o risco de contágio pelo 
coronavírus, uma vez que os metais mantêm o vírus vivo 
por tempo prolongado. Evite circular 
desnecessariamente. 

VENTILAÇÃO 
Todas as dependências do Brooklin Coworking deverão 
estar com as janelas e portas abertas com o intuito de 
garantir a circulação do ar. 



SALAS DE REUNIÕES
Orienta-se que eventuais utilizações das salas de 
reuniões também ocorram com as portas abertas 
sempre que possível. Também foram reduzidas as 
quantidades de pessoas nas salas de reuniões para que 
sejam respeitadas as distâncias entre os usuários.

UTILIZAÇÃO DAS BANCADAS
As bancadas foram readequadas de forma que os 
frequentadores só possam utilizar as posições de forma 
alternada, mantendo-se sempre uma posição vazia entre 
os usuários. Tente levar apenas o material necessário 
para o desenvolvimento de suas atividades. Evite outros 
aparelhos ou itens sobre as bancadas. Previna-se.

UTILIZAÇÃO DA COPA
Caso necessite utilizar a copa, faça uso dos lenços de 
limpeza que disponibilizaremos de forma individual para 
minimizar riscos de contaminação. Recipientes com 
álcool em líquido e em gel estão disponíveis em vários 
locais dentro do Brooklin Coworking. Faça uso com 
sabedoria e evite desperdícios sem esquecer dos 
cuidados necessários.
A mesa da Copa e da área externa não poderão ser 
utilizadas por mais do que 2 pessoas por vez e fora dos 
lugares marcados. Portanto, tente fazer sua refeição com 
alguma brevidade caso haja mais frequentadores 
aguardando.

MAIOR HIGIENIZAÇÃO
Implementamos medidas de limpeza aprimoradas para 
garantir a saúde e o bem-estar de nossos frequentadores. 
Desinfetamos as áreas comuns com mais frequência e 
fornecemos produtos de higienização gratuitos em nossos 
espaços.


