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Nota Técnica n° 025/2021 SMS                                                     Goiás, 28 de junho de 2021. 

 

 

 

TRATA DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE LIVES 

 

 

 Considerando que a situação de Pandemia trazida pelo corona vírus (COVID-19) 

permanece e demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 

riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município 

de Goiás. 

 

 Para a realização das lives, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda:  

 

I. Manter um colaborador (Promotor) responsável por verificar todas as diretrizes e 

orientações sanitárias de prevenção ao corona vírus (COVID-19), quanto ao uso de 

máscara, higienização do local, disponibilização de álcool em gel 70% (setenta por 

cento), aferição da temperatura e distanciamento social;  

II. Proibir a permanência de pessoas que não estejam relacionadas diretamente a produção 

ou assistência técnica para realização das filmagens e transmissões, assim como 

público, plateia ou espectadores presenciais;  

III. Respeitar o máximo de 1 (um) colaborador a cada 6 m² (seis metros quadrados) de área 

de trabalho e 1,5 m (um metro e meio) de raio entre os demais colaboradores, que 

obrigatoriamente devem estar usando máscara facial de proteção individual;  

IV. Treinar e orientar todos os colaboradores das medidas sanitárias prescritas pelas 

autoridades de saúde, especialmente as contidas nos Decretos e Leis Municipais, 

Estaduais e Federais;  

V. Prevenir aglomerações de colaboradores no interior dos estabelecimentos ou área 

ocupada para o preparo, organização, apresentação de produtos e serviços ou atrações. 

VI. É obrigatório o monitoramento de todos os colaboradores quanto aos sinais de gripe, 

coriza, tosse, e em caso de qualquer sintoma o mesmo deverá ser orientado a seguir o 

protocolo da Secretaria da Municipal da Saúde.  

VII. A programação que conter apresentações artísticas ou similar, deve prever intervalos 

suficientes para a higienização completa dos ambientes, pausas regulares a cada 1 

(uma) hora para lavagem das mãos e higienização de móveis, equipamentos, 

instrumentos e objetos. 

VIII. Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas por parte de todos os envolvidos na live 

promocional.  

IX. O responsável e/ou promotor da live deverá solicitar a autorização da Vigilância 

Sanitária com no mínimo 03 dias uteis de antecedência, informando:  

http://www.prefeituradegoias.go.gov.br/
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1. Objetivo:  

a) deve-se descrever o tipo e / ou natureza;  

b) datas da realização e horários: informar a(s) data(s) de realização e/ou 

período, bem como os horários de início e final do evento;  

c) lotação estimada 

2. Estimativa de pessoas integrantes do evento, como artistas, organizadores e 

técnicos, durante o período total;  

3. Identificação do interessado: descrever informações pertinentes ao organizador 

como: Razão Social; CPF / CNPJ; endereço; telefone e/ou fax; e-mail; 

representante (s) e responsáveis pelo monitoramento das medidas de controle e 

segurança impostas por Decretos e demais Leis pertinentes ao combate ao 

corona vírus (COVID-19);  

4.  Identificação do imóvel e logradouro: deverá ser informado o local de 

realização, com endereço completo do mesmo, bem como detalhar as estruturas 

permanentes do local que serão utilizados para a realização do mesmo.   

 

 Caso a realização seja autorizada, a mesma estará sujeita a fiscalização pelos órgãos 

competentes durante a realização do evento, para verificação in loco do cumprimento dos 

protocolos sanitários. 

 

 

 

 

  

 

________________________________ 

Marcos Elias da Neiva 

Secretário Municipal de Saúde 

Goiás -GO 
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