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NOTA TÉCNICA Nº 

 Em virtude da pandemia da COVID

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

Goiânia, notadamente nas últimas 

 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 di

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

publicados de forma conjunta nessa nota.

 
Aulas presenciais de instituições de ensino público e privado

 

O ensino presencial em instituições de ensino público e privado no município de Goiânia

atender ao protocolo de biossegurança para o retorno 

Técnica nº. 15/2020 - GAB

 

Academias de ginástica 

 

O funcionamento de academias de ginástica 

capacidade de acomodação

Econômica e Não Econômica

uploads/sites/3/2020/07/Protocolo

n%C3%A3o-Econ%C3%B4mica.pdf

Secretaria Municipal de Saúde
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NOTA TÉCNICA Nº 10/2020/SUPVIG 

 

Institui o protocolo para a 
instituições de ensino público e privado
funcionamento das academias
Goiânia. 

 

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 

melhora sustentada dos indicadores epidemiológicos no município

Goiânia, notadamente nas últimas sete semanas; 

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

atender a necessidade de protocolos sanitários rigorosos que objetivam impedir a di

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. Os protocolos referentes às atividades es

publicados de forma conjunta nessa nota. 

Aulas presenciais de instituições de ensino público e privado 

ensino presencial em instituições de ensino público e privado no município de Goiânia

protocolo de biossegurança para o retorno do ensino presencial

GAB- 03076, da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás.

funcionamento de academias de ginástica permanece respeitando o limite de 30% de sua 

capacidade de acomodação, e demais ações definidas no Protocolo Sanitário por Atividade 

Econômica e Não Econômica, acessível no link: https://saude.goiania.go.gov.br/wp

uploads/sites/3/2020/07/Protocolo-Sanit%C3%A1rios-por-Atividades-Econ%C3%B4mica

Econ%C3%B4mica.pdf .  

Secretaria Municipal de Saúde 

 

Institui o protocolo para a aulas presenciais de 
instituições de ensino público e privado, e 
funcionamento das academias, no Município de 

19 e a necessidade do estabelecimento de padrões 

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

melhora sustentada dos indicadores epidemiológicos no município de 

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

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

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 

. Os protocolos referentes às atividades estão 

ensino presencial em instituições de ensino público e privado no município de Goiânia deve 

do ensino presencial, já definido na Nota 

03076, da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. 

permanece respeitando o limite de 30% de sua 

e demais ações definidas no Protocolo Sanitário por Atividade 

https://saude.goiania.go.gov.br/wp-

Econ%C3%B4mica-e-


