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Nota Técnica n° 028/2021 SMS                                                   Goiânia, 19 de julho de 2021. 

 

 

TRATA DE ORIENTAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE COORDENADORES 

REGIONAIS DE EDUCAÇÃO, ASSESSORES PEDAGÓGICOS E ASSESSORES 

FINANCEIROS 

 

Datas: 23 E 24/07/2021 

Local: HOTEL VILA BOA- CIDADE DE GOIÁS  

 

PROGRAMAÇÃO 

 

23/07

12:00 - 13:30 ALMOÇO 

14:00 - 17:00 FORMAÇÃO 

17:00 - 18:00 COFFEE BREAK 

18:00 - 20:00 FORMAÇÃO 

20:00 - 21:00 CALDOS 

  

24/07 

08:00 - 12:00 FORMAÇÃO 

12:00 - 14:00 ALMOÇO 

14:00 - 16:00 FORMAÇÃO 

16:00 - 20:00 INAUGURAÇÃO DO PALÁCIO DA INSTRUÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Saúde faz as seguinte recomendações para a realização do evento: 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

1. Providenciar lista com todos os participantes, com nome completo, cidade e contato, 

para que seja realizado rastreamento caso necessário. 

2. Orientar os participantes antecipadamente sobre: 

 Em caso de apresentação de sintomas nos últimos dias, justificar e não 

comparecer ao evento; 
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 Fazer o uso da máscara em todos os ambientes coletivos; 

 Providenciar máscaras extras para trocas ao longo do dia;  

 Manter a etiqueta respiratória; 

 Manter o distanciamento social, evitando aglomerações, conversas e toques 

desnecessários; 

 Higienizar constantemente as mãos; 

 Em caso de apresentação de sintomas após o evento, entrar em contato com a 

organização para que possíveis contatos sejam rastreados e orientados. 

3. Providenciar e manter abastecidos dispensers de álcool na entrada e interior dos 

ambientes coletivos; 

4. Providenciar e manter o abastecimentos dos toaletes com sabonete líquido e papel toalha 

5. Providenciar avisos visuais sobre: 

 Uso obrigatório de máscara 

 Mantenha distanciamento social 

 Higienize as mãos 

 

FORMAÇÃO 

 

1. Na entrada deverá ter responsáveis para organizar a fila, higienizar as mãos dos 

participantes e aferir a temperatura; 

2. Ao entrar os participantes deverão seguir para os seus assentos, evitando rodas de 

conversas e contatos desnecessários; 

3. O espaço deverá ser suficiente para acomodar os participantes assegurando o 

distanciamento entre os assentos; 

4. Deverá ser estabelecido local de entrada e saída; 

5. Os assentos deverão ser dispostos de modo a garantir no mínimo um metro de 

distanciamento entre os participantes; 

6. Participantes e palestrantes devem permanecer de máscaras durante toda a formação; 

7. Recomenda-se a higienização dos assentos nos intervalos e /ou que os participante se 

acomodem nos mesmos assentos após o intervalo; 
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8. Ao término, os participantes devem deixar a sala uma fileira por vez, e de forma ordeira, 

evitando aglomerações; 

 

ALIMENTAÇÃO 

 

O momento da alimentação é o momento em que todos ficam mais expostos, por isso os 

cuidados devem ser redobrados. 

1. Os participantes devem se organizar em filas, mantendo o distanciamento; 

2. Uma pessoa deve ser responsável por servir os alimentos. Ou, luvas descartáveis devem 

ser fornecidas para evitar que todos entrem em contato com os utensílios; 

3. Ao se servirem, todos devem permanecer de máscaras, retirando apenas após se 

acomodarem nas mesas para a refeição.  

4. As mesas devem ser dispostas mantendo o distanciamento, e devem acomodar o 

máximo de 4 pessoas, de preferência do mesmo núcleo de convívio.  

 

 

  

 

________________________________ 

Marcos Elias da Neiva 

Secretário Municipal de Saúde 

Goiás -GO 
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