
 

 

 

1. Evitar viajar se estiver com sintomas que sugiram doença, se pertencer 

ao grupo de risco, se conviver com alguém do grupo do risco, ou se 

esteve em contato com alguém com COVID-19 nos últimos 14 dias; 

2. Evitar cumprimentos que envolvam contato físico, incluindo apertar as 

mãos, tanto de funcionários quanto de outros turistas. A distância de 

segurança de pelo menos 2 metros deve ser respeitada sempre; 

3. Caso viaje em carro particular, considere que fazer paradas ao longo do 

caminho para abastecer, comer ou ir ao banheiro pode colocar você e 

seus companheiros de viagem em contato próximo com outras pessoas e 

superfícies frequentemente tocadas, e potencialmente infectadas. Evite 

riscos desnecessários em sua viagem; 

4. Verificar os sites de referência em saúde pública, tanto estaduais quanto 

municipais, para obter informações; 

5. Obter detalhes sobre os requisitos de entrada e restrições para viajantes 

que chegam, bem como testes obrigatórios e/ou tempo de quarentena; 

6. Preparar-se para ser flexível durante sua viagem, visto que restrições e 

políticas de saúde podem ser alteradas neste período; 

7. No momento de escolher sua hospedagem opte por hotéis que priorizem 

sua segurança e bem-estar, como por exemplo, os que aderiram ao Selo 

Turismo Responsável, e observe se o estabelecimento está cumprindo o 

protocolo proposto; 

8. Evitar aglomerações nas recepções utilizando os canais on-line e fazendo 

o check-in com antecedência; 

9. Na Cidade de Goiás o uso de máscara é obrigatório em todos os 

ambientes públicos e/ou compartilhados; 

10. Cobrir o nariz e a boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos, 

ao tossir ou espirrar; 

11. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que antes as mãos tenham sido 

lavadas ou higienizadas com álcool gel 70%; 

12. Desinfetar com frequência objetos de uso pessoal como: copos, celulares, 

etc. com água e sabão quando possível ou, quando não for possível, 

utilizar uma solução desinfetante recomendada pela ANVISA para tal 

finalidade; 



 

 

13. Não compartilhar equipamentos e/ou objetos pessoais com outras 

pessoas; 

14. Evitar qualquer tipo de aglomeração; 

15. Se apresentar algum sinal ou sintoma de Covid-19, evitar contato 

físico com outras pessoas, principalmente, idosos e doentes crônicos e 

comunicar imediatamente a direção do serviço onde estiver 

hospedado; 

16. Evitar tocar em paredes, balcões e outras superfícies. Caso não seja 

possível, higienizar as mãos em seguida; 

17. Dê preferência para pedidos de comida por drive-thru e serviço de 

restaurante em ambientes abertos; 

18. Verifique se você está em dia com as vacinas de rotina, incluindo a vacina 

contra sarampo-caxumba-rubéola (MMR), H1N1 e a vacina contra a gripe; 

19. Solicite no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), ou na recepção do 

seu hotel ou pousada uma cópia do Decreto Municipal que estabelece os 

horários e dias de funcionamento dos estabelecimentos turísticos e de 

apoio ao turismo; 

20. Todos somos responsáveis pelo controle da pandemia, portanto seja um 

turista responsável.  

21. A Cidade de Goiás possui um aplicativo que ajudará o visitante a acessar 

todos os serviços turísticos e de apoio ao turismo, basta baixa-lo em seu 

celular digitando na Play Store ou App Store: “cidade de goias”, sem 

acento. 

       

SEJA BEM VINDO À CIDADE DE GOIÁS       

PATRIMÔNIO MUNDIAL! 


