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NOTA TÉCNICA Nº 03/2021/SUPVIG 

 

Institui o protocolo para o funcionamento das 

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 melhora 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 SARS-CoV-2 para o 

funcionamento de cultos, missas, celebrações e reuniões coletivas das organizações religiosas, 

a serem seguidos os seguintes itens: 

 

 Estes estabelecimentos deverão funcionar conforme as normas já estabelecidas em protocolos 

sanitários publicados por esta secretaria, no que couber, cabendo ressaltar: (i) uso obrigatório 

de máscara facial; (ii) aferição da temperatura corporal, impedindo a entrada de pessoas com 

temperatura ≥ 37,5ºC;(iii) obrigatório o dispenser com álcool gel na entrada e demais locais de 

maior circulação de pessoas;  

 O horário de funcionamento nestes locais estará limitado às 7:00hs e 21:00hs; 

 A capacidade máxima de pessoas sentadas deverá ser de 10% (dez por cento), de maneira a 

evitar aglomerações no local e manter a distância mínima de 2 (dois) metros (com uso de 

proteção facial), entre frequentadores e colaboradores; 

 Deve-se obedecer ao prazo de 3hs na celebração de um culto para o outro, para realizar a 

desinfecção e limpeza das superfícies dos ambientes, com detergente neutro (quando o 

material da superfície permitir), seguida de desinfecção com álcool 70% ou solução de água 
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sanitária a 0,5%, ou outro desinfetante compatível e recomendado pelo Ministério da Saúde, 

a depender do tipo de material; 

 Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas) sempre que 

possível, se for necessário usar sistema climatizado manter limpos os componentes do 

sistema de climatização (bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos) de 

forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a 

qualidade interna do ar; 

 Identificar de forma clara e visível as portas de entrada e saída, de sentido único, de modo 

a evitar que as pessoas se cruzem e mantê-las abertas durante o funcionamento. 

Adicionalmente, deve-se promover o fluxo de pessoas de forma escalonada, orientando que 

os frequentadores ao deixarem os estabelecimentos seguindo uma ordem fixada e a não se 

aglomerarem do lado de fora, devendo as primeiras pessoas a sair serem as que estão mais 

próximas da porta de saída. 
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