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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Nota Técnica nº: 8/2020 - GAB- 03076
NOTA TÉCNICA SES-GO

Considerando:
- a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, que decreta
situação de pandemia no que se refere à infecção pelo novo coronavírus;
- a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;
- o Decreto n. 9653, de 15 de abril de 2020, do Governador do Estado de Goiás, que
decreta a situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo
coronavírus (2019-nCoV);
- o previsto nos Artigos 4º e 5º do referido Decreto, que delega ao Secretário de Saúde a
edição de atos complementares para contenção da pandemia do novo coronavírus;
- a necessidade de estruturar a rede de atenção à saúde, a fim de preparar o sistema para
o aumento exponencial na demanda de serviços de saúde, provendo acesso integral e qualificado a
qualquer indivíduo do estado, com equidade e transparência;
- o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o
comprometimento contra a pandemia;
- a deliberação do Comitê de Operações Estratégicas (COE) do Estado de Goiás de 28
de maio de 2020;
- a nota técnica 03 que atualiza a Modelagem de expansão espaço-temporal da COVID19 em Goiás elaborado por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás;
RECOMENDA:
A prorrogação da interrupção das atividades presenciais em escolas até dia 31/07/2020,
devendo esta recomendação ser novamente avaliada e validada pelo COE na segunda quinzena de julho,
quando será verificada a situação epidemiológica da COVID-19 em Goiás. Dependendo desta avaliação
esta nota poderá ser alterada.

Ismael Alexandrino
Secretário de Estado da Saúde de Goiás
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GABINETE DO SECRETÁRIO, em GOIANIA - GO, aos 29 dias do mês de maio de
2020.
Documento assinado eletronicamente por ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR, Secretário (a) de
Estado, em 29/05/2020, às 20:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000013369562 e o código CRC 4DE06504.
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