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NOTA TÉCNICA Nº 11/SUPVIG 

 

Institui o protocolo sobre a presença de idosos 

em igrejas e templos religiosos, vestiários em 

academias, menores de 12 anos em shoppings, 

funcionamento de brinquedotecas em shoppings 

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 disse-

minação 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 estão 

publicados de forma conjunta nessa nota. 

 

Idosos em igrejas e cultos religiosos 

 

Fica autorizada a presença de idosos (pessoas acima de 60 anos) em igrejas e cultos religiosos, 

desde que se cumpra todas as medidas de controle e precaução vigentes para estes 

estabelecimentos. 

 

Vestiários em academias de ginástica e clubes 

 

• Fica permitido o uso de vestiários em academias e clubes; 

• Deve-se manter o distanciamento de 2m dentro dos vestiários; 
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• É obrigatório o uso de máscaras descartáveis, de tecido não tecido (TNT), ou de tecido 

de algodão, dentro do vestiário, com exceção para o uso das duchas; 

• Deve-se intercalar o uso de duchas, quando houver; 

• Manter as janelas sempre que possível abertas; 

• Disponibilizar dispenser de solução alcoólica a 70%; 

• Caso ocorra o uso de armários, deve haver sua desinfecção após seu uso; 

• Deve-se intensificar a limpeza dos vestiários, pelo menos 3 (três) vezes ao dia. 

 

Presença de menores de 12 anos em shoppings e galerias comerciais 

 

Fica autorizada a presença de menores de 12 anos em shoppings e galerias comerciais, desde 

que se cumpra todas as medidas de controle e precaução vigentes para estes estabelecimentos. 

 

 

Brinquedotecas em shoppings  

 

• Limitar a quantidade de crianças à 30% da capacidade do estabelecimento; 

• Deve haver dispenser com solução alcoólica à 70% na entrada, sendo obrigatória a as-

sepsia das mãos na entrada e saída das crianças da brinquedoteca; 

• Não é indicado o uso de máscaras em crianças menores de 2 (dois) anos; é recomendável 

o seu uso entre 2 (dois) e 5 (cinco) anos; e é obrigatório o uso em crianças acima de 5 

(cinco) anos; 

• É obrigatória a presença de um colaborador(a) no local para cada 3 (três) crianças; 

• Deve-se realizar a higienização dos brinquedos e superfícies, a cada 60 minutos, por 

algum produto desinfetante autorizado pelo Ministério da Saúde; 

• É proibida a utilização de brinquedos que não possam ser higienizados; 

• É proibido o uso de piscinas de bolas; 

• Proibido entrar de sapatos dentro do espaço; 

• Disponibilizar saco plástico e local adequado para acondicionamento dos sapatos; 

• É obrigatório higienizar com frequência as superfícies, bem como brinquedos após sua 

utilização; 
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• Será permitido a entrada de apenas 1 adulto para acompanhar crianças menores de 2 

anos e meio, bem como crianças especiais, independente da faixa etária, que devem 

seguir os mesmos procedimentos de entrada; 

• É proibido o contato próximo entre crianças; 

• Deve-se manter 1 criança por vídeo-game e cadeira/puff, promovendo o distanciamento 

de 1,5m - higienizar com álcool 70% após cada uso. Se o espaço for pequeno, recomen-

damos desativar uma estação para manter o distanciamento.    

 

 


