
O 1º Cartório de Registro Civil de São Bernardo do Campo segue 
as orientações do Ministério da Saúde em relação ao Coronavírus 
(Covid-19) e, por isso, adotou as medidas de segurança visando a 
segurança de seus colaboradores e o bem-estar da coletividade.

AÇÕES ADOTADAS PELO 1º CARTÓRIO DE SBC

1.  O ar condicionado ficará desligado para que as portas 
 fiquem abertas promovendo a circulação de ar.
2. Os banheiros e bebedouros disponíveis ao público serão     
 desativados para evitar a transmissão do vírus.
3.  As equipes de limpeza irão reforçar o trabalho 
 de higienização de todo o ambiente, especialmente 
 de corrimãos e maçanetas;
4. Haverá a instalação de mais dispensers com álcool 
 em gel em todo o Cartório.

RECOMENDAÇÕES DO 1º CARTÓRIO DE SBC

1. Evite comparecer ao 1º Cartório de SBC. Prefira utilizar nosso 
 site para solicitação de segunda via de certidões, buscas 
 e consultas de protocolo.
2.  Para dúvidas, entre em contato conosco por whatsApp 
 (11) 99833-2526
3. Se houver necessidade de comparecer ao Cartório, evite os 
 horários de maior movimentação, que são entre às 11h e 13h 
 e entre às 16h e 17h.
4. Para os Casamentos Civis agendados, convide um número 
 pequeno de pessoas para participar da cerimônia. Se possível, 
 apenas pais e padrinhos devem comparecer a celebração.
5. No Cartório, se estiver com gripe ou tosse, use máscara para 
 evitar a transmissão do vírus.
6.  Nas filas, fique longe da pessoa que estiver a sua frente em 
 pelo menos 2 metros.

RECOMENDAÇÕES GERAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

1.  Lave as mãos com água e sabão por no mínimo 20 segundos.
2.  Fazer o uso do álcool em gel com intervalos de no máximo 2h.
3.  Ao chegar em casa, tome banho e coloque a roupa para lavar 
 com água e sabão, as roupas conduzem o vírus para a casa. 
 Acrescente também uma tampinha de bactericida na máquina 
 de lavar.

O COVID-19 PODE SER EVITADO COM A AJUDA 
DE TODOS. PENSAR NO COLETIVO E RESPEITAR 

O PRÓXIMO É ESSENCIAL NESTE MOMENTO.


