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NOTA INFORMATIVA N.º 01/2022 – SMS/NVE DE URUTAÍ-GO 

 
REFORÇA A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS À DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NO TERRITÓRIO 

MUNICIPAL 

 
A Secretaria Municipal de Saúde de Urutaí, por meio de seu Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica, vem através desta nota divulgar informações à população 

urutaína acerca da importância da manutenção das medidas preventivas à 

disseminação da COVID-19 no território municipal. 

Considerando as normativas técnicas da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-

GO) publicadas até o presente momento no âmbito das ações sanitárias 

relacionadas ao controle da propagação do vírus SARS-CoV-2 (Coronavírus), 

agente infeccioso causador da COVID-19;  

Considerando a Nota Informativa n.º 06/2022 - CIERVS/GVEDT/SUVISA/SES-

GO, de 5 de janeiro do corrente ano, que alerta em relação à circulação de cinco 

variantes do SARS-CoV-2 no território goiano — sendo estas: Alfa, Beta, 

Gamma, Delta e Ômicron —  e orienta quanto à necessidade da manutenção 

das medidas não farmacológicas no contexto do enfrentamento ao vigente 

cenário de pandemia; e, 

Com fulcro nas deliberações do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-

19, ante o perfil epidemiológico verificado no município de Urutaí e nos territórios 

circunvizinhos; 

 
A Secretaria Municipal de Saúde NOTIFICA e RECOMENDA aos munícipes, 
especialmente aos comerciantes (proprietários de bares, lanchonetes, 
supermercados, distribuidoras de bebidas e gêneros alimentícios, dentre outros) 
e/ou administradores de estabelecimentos nos quais há possibilidade de haver 
aglomerações de pessoas: 
 

1) Que haja atenção total aos decretos editados pelo poder público no 
âmbito das ações sanitárias de enfrentamento à COVID-19, assim como 
às normativas e recomendações espedidas pelas autoridades sanitárias; 

2) Que nos estabelecimentos comerciais em que haja atendimento coletivo 
seja utilizado no máximo 60% do espaço disponível, ficando 
desaconselhada a colocação de mesas unidas nos ambientes de uso 
comum. Recomenda-se a manutenção da distância de 2 metros entre 
uma mesa e outra; 

3) Que nos estabelecimentos comerciais e repartições públicas seja 
disponibilizado álcool 70% a todos os indivíduos que adentrarem o local, 
inclusive sobre as mesas para que haja constante desinfecção; 
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4) Que seja exigido o uso de máscaras de proteção facial no interior de 
todos os estabelecimentos comerciais, principalmente por parte dos 
funcionários destes estabelecimentos; 

5) Que seja realizado o constante monitoramento dos clientes e dos 
funcionários dos estabelecimentos comerciais quanto ao aparecimento 
de sintomas gripais. Caso tais sintomas sejam detectados, orienta-se 
que as autoridades sanitárias do município sejam imediatamente 
comunicadas; 

6) Que haja total atenção à atualização do esquema vacinal contra a 
COVID-19 (primeira dose, segunda dose e dose de reforço), 
observando-se o tempo estipulado pelos órgãos sanitários competentes 
entre uma dose e outra; 

7) Que todos os munícipes façam uso de máscara de proteção facial em 
ambientes de uso coletivo tanto públicos quanto privados; e, 

 

Por fim, ficam notificados todos os comerciantes desta municipalidade 
que, caso permaneça o cenário de crescimento do número de casos 
de COVID-19 no município, assim como haja a emissão de novas 
normativas técnicas e/ou determinações sanitárias do Governo 
Federal, do Governo Estadual ou recomendações do Ministério 
Público do Estado de Goiás, a qualquer tempo poderá ser expedido 
novo decreto municipal contendo outras medidas restritivas no âmbito 
do enfrentamento à pandemia de COVID-19, objetivando-se a garantia 
da Saúde Pública. 

 
 

 

Urutaí - GO, 14 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria Municipal de Saúde/Núcleo de Vigilância Epidemiológica 


