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NOTA TÉCNICA Nº 07/SUPVIG 

 

Institui protocolo para a reabertura dos 

cursos técnicos, profissionalizantes, cursos 

abertos à comunidade e ampliação da 

capacidade de igrejas e templos religiosos, 

no Município de Goiânia. 

 

 Em virtude da pandemia da COVID-19 e a necessidade do estabelecimento de padrões 

e protocolos adequados, a Secretaria Municipal de Saúde faz publicar a presente Nota Técnica 

para: 

• a manutenção da melhora sustentada dos indicadores epidemiológicos no município de 

Goiânia, notadamente nas últimas sete semanas; 

• o retorno das atividades econômicas do município ser implementado de forma gradual 

e segura; 

• atender a necessidade de protocolos sanitários rigorosos que objetivam impedir a dis-

seminação da doença;  

 

Seguem abaixo as medidas de prevenção e controle mínimos de ambientes e pessoas 

que tem por finalidade, evitar a contaminação e propagação do novo coronavírus para as 

flexibilizações de que trata esta nota técnica: 
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Cursos técnicos, profissionalizantes e cursos livres abertos à comunidade: 

 

Seguir todas as recomendações sanitárias para funcionamento conforme Nota Técnica N. 03 

(SUPVIG).  

I. É vedada a participação presencial de pessoas abaixo de 12 anos de idade, de pessoas 

pertencentes aos grupos de risco (acima de 60 anos ou que apresentem alguma comor-

bidade, tais como: hipertensão arterial ou outras cardiopatias, diabetes, insuficiência 

renal, doenças respiratórias, obesidade, e os imunodeprimidos) e também de qualquer 

pessoa que esteja apresentando sintoma de gripe ou resfriado; 

II. Para os cursos de dança, é proibida a realização de aulas em duplas, ou que tenham 

contato físico entre os participantes. Está permitida apenas aulas de forma individual, 

mantendo o distanciamento mínimo de 2 metros entre os participantes.  

 

 

 

Templos religiosos e igrejas 

I. Promover o retorno de cultos, missas, celebrações e reuniões coletivas das organiza-

ções religiosas a ocorrer em qualquer dia da semana, desde que obedecidos os proto-

colos do Decreto estadual e os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde, com a redução a 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade de pessoas sen-

tadas. 


