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預防新型冠狀病毒肺炎－由內地經澳門機場訪澳人士防疫要求和注意事項 

 

一、 乘坐前來澳門的飛機來澳人士須持有： 

 持有綠色【澳門健康碼】 

 持有 7 日內進行的新冠病毒陰性檢測證明 

 

二、 注意事項： 

須出示 7 日內進行的新冠病毒陰性檢測證明的場合 

1. 登上前來澳門的船隻或飛機; 或 

2. 在澳門入境時; 或 

3. 進入澳門的娛樂場時。 

 

澳門特區政府衛生局接受的新冠病毒陰性檢測證明類型 

1. 和身份證件上姓名相同的即時（非截圖）澳門健康碼、粵康碼或其他當地政府認

可的健康碼顯示者； 

2. 和身份證件上姓名相同的中國內地當地政府認可的醫療衛生機構出具的紙質報告； 

3. 澳門衛生當局公佈的具資格提供新冠病毒核酸檢測的機構出具的紙質報告。 

 

澳門特區政府衛生局接受的新冠病毒陰性檢測紙質報告要求  

1. 正本報告; 或 

2. 影印本/列印本/傳真本的報告，須具備下列條件： 

 加蓋醫療機構的正本蓋章；或 

 現場開啟電子設備內電郵(非截圖)的附件，須證明發出者為化驗所或醫院/診

所；或 

 現場開啟化驗所/醫院/診所之網站且即時（非截圖）顯示相關證明。 

 

須出示【澳門健康碼】的場合 

1. 在出發地機場航空公司櫃台報到時；  

2. 登上前往澳門的飛機時； 
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3. 到達澳門國際機場及其他口岸接受衛生檢疫時；  

4. 在澳門社區活動進入酒店、娛樂場、博物館等公共場所及政府部門等機構時。 

   

出入境和進入場所時的健康碼的要求 

 航空公司櫃台報到時及進入娛樂場等重點場所必須使用動態【澳門健康碼】(即

時間跳動者)，其他地點可使用 6 小時內產生的截圖。 

 經澳門國際機場進入澳門時可使用直接生成【澳門健康碼】，但經粵澳口岸進入

澳門時必須使用經【粵康碼】轉碼生成的【澳門健康碼】。 

 由澳門經粵澳口岸進入廣東省時，必須使用由【澳門健康碼】轉碼生成的【粵康

碼通關憑證(入境)】。內地居民必須先申領【粵康碼】，再由【粵康碼】申領【澳

門健康碼(粵轉)】，才可申領【粵康碼通關憑證】。 

 

三、 直接申領【澳門健康碼】操作流程： 

1. 透過【澳門健康碼】二維碼進入申領版面； 

2. 按【進入聲明】按鈕； 

3. 閱讀並同意條款後勾選“已閱讀並同意條款”選

項後，按【下一步】按鈕； 

4. 填報個人資訊、是否出現的症狀、過去 14 天有否

曾接觸新冠肺炎確診病人和過去 14 天的旅遊和居

住史，按【下一步】按鈕； 

5. 核對個人資訊，【如無需修改，按下一步】按鈕； 

6. 輸入同畫面圖像的驗證碼後，再按【下一步】按鈕； 

7. 提交後生成綠、黃、紅三種顏色的【澳門健康碼】。只有綠碼才可登船/登機。 

8. 需要時可添加同行人。 

9. 建議在出發地機場將【澳門健康碼】截圖，以免到達機場時因無網路而無法生成。（在

澳門入境時可接受 6 小時內生成的截圖） 

10. 建議以瀏覽器書簽或收藏功能記下【澳門健康碼】的網址，以便在需要時可快速生成。 
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預防新型冠狀病毒肺炎－由內地經澳門機場訪澳人士防疫要求和注意事項 

Prevenção da Pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus – Requisitos e 

observações de prevenção da epidemia para indivíduos que chegam a Macau 

a partir do Interior da China pelo aeroporto de Macau 
 

 

I. Passageiros que chegam a Macau de avião devem possuir: 

 “Código de Saúde de Macau” de cor verde 

 Certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico para virus da pneumonia 

causada pelo novo tipo de coronavírus, realizado nos últimos 7 dias  

 

II. Observações: 

O certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico para virus da 

pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, realizado nos últimos 7 

dias, deve ser apresentado aquando de: 

1. Embarque em barcos/aviões com destino a Macau, ou 

2. Entrada em Macau, ou 

3. Entrada em casinos de Macau 

 

Tipos de certificados de resultado negativo do teste de ácido nucleico para 

vírus da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus aceites pelo 

Governo da RAEM: 

1. Código de Saúde de Macau, ou Código de Saúde da Província de Guangdong ou código 

de saúde reconhecido por outros governos locais do Interior da China (todos em tempo 

real, não imagem capturada) com o mesmo nome que no Bilhete de Identidade. 

2. Relatório do teste em papel emitido por instituições médicas reconhecidas pelo governo 

local do Interior da China com o mesmo nome que no Bilhete de Identidade. 

3. Relatório do teste em papel emitido por instituições qualificadas para fornecimento de 

testes de ácido nucleico para vírus da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus 

publicadas pelas autoridades de saúde de Macau. 
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Requesitos para aceitação do relatório em papel do teste de ácido nucleico 

para vírus da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus pelo 

Governo da RAEM: 

1. Original do relatório, ou  

2. Cópia/impresso/fax do relatório que cumpram às seguintes condições: 

 Com carimbo original da instituição de saúde; ou 

 Comprovando que os anexos (não imagem capturada) do e-mail abertos in loco 

em equipamento electrónico foram emitidos por laboratório/hospital/clínica; ou 

 Exibição imediata do certificado (não imagem capturada) acedendo in loco ao 

website do laboratório/hospital/clínica. 

 

Ocasiões em que deve ser apresentado o “Código de Saúde de Macau”: 

1. Ao fazer ao check-in no balcão da companhia aérea do aeroporto de partida. 

2. Embarque em aviões com destino a Macau. 

3. Aquando de inspecção sanitária, ao chegar ao Aeroporto Internacional de Macau e outros 

postos fronteiriços. 

4. Aquando de actividades pela comunidade de Macau, entradas em estabelecimentos 

públicos, como hotéis, casinos e museus, assim como em outros serviços públicos. 

 

Requisitos do código de saúde aquando de entrada e saída de Macau e 

entrada em estabelecimentos: 
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 Tem de utilizar o “Código de Saúde de Macau” (criado em tempo real) aquando do 

check-in no balcão de uma companhia aérea e à entrada de estabelecimentos como 

casinos, podendo a imagem capturada do código das últimas 6 horas ser usada aquando 

da entrada em outros locais. 

 Ao entrar em Macau, através do Aeroporto Internacional, pode gerar directamente o 

“Código de Saúde de Macau”, mas para entrada em Macau através dos postos 

fronteiriços terrestres de Guangdong e Macau tem de utilizar o “Código de Saúde de 

Macau” gerado através da conversão do “Código de Saúde de Guangdong”. 

 Ao entrar na Província de Guangdong a partir de Macau através do posto fronteiriço de 

Guangdong e Macau, tem de utilizar o “Certificado do Código de Saúde da Província 

de Guangdong para Passagem Fronteiriça (entrada)” gerado pela conversão do “Código 

de Saúde de Macau”. Os residentes do Interior da China têm de pedir primeiro o 

“Código de Saúde de Guangdong” e depois convertê-lo para o “Código de Saúde de 

Macau (conversão do de Guangdong)” para poderem pedir o “Certificado do Código de 

Saúde da Província de Guangdong para Passagem Fronteiriça (entrada)”. 

 

III. Procedimentos de operação do pedido directo do【Código de 

Saúde】de Macau  
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1. Entre na página através do QR do “Código de Saúde 

de Macau”. 

2. Carregue no botão “Entrar na Declaração”. 

3. Depois de ler e concordar com os termos, marque a 

opção "Li e concordo com os termos" e carregue em 

“Avançar”. 

4. Preencha com as suas informações pessoais, se 

apresenta sintomas, se esteve em contacto com 

paciente confirmado de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus nos últimos 14 

dias e a história de viagens e de residência nos últimos 14 dias, e carregue em “Avançar” . 

5. Verifique as informações pessoais, “se não houver necessidade de modificar, carregue 

em “Avançar” . 

6. Após inserir o código de CAPTCHA da imagem, carregue em “Avançar” . 

7. Depois da submissão, é gerado o “Código de Saúde de Macau”, podendo ser de três cores: 

verde, amarelo e vermelho. Apenas aqueles com código verde podem embarcar no 

barco/avião. 

8. Adicionar acompanhantes quando necessário. 

9. Recomenda-se fazer uma captura da imagem do “Código de Saúde de Macau” no aeroporto 

de partida, para evitar não ser possível gerá-lo por não haver Internet aquando da sua chegada 

ao aeroporto (ao entrar em Macau, são aceites capturas de imagens geradas nas últimas 6 

horas). 

10. Recomenda-se marcar a página electrónica do “Código de Saúde de Macau” com o 

“bookmark” ou função de favoritos do navegador, para que o código possa ser gerado 

rapidamente quando necessário. 
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Prevent Novel Coronavirus Pneumonia – 

Anti-epidemic Requirements and Important Notes for Passengers Arriving 

in Macao from the Mainland via Macao International Airport 
 

I. Passengers entering Macao via Macao-bound aircrafts are 

required to hold:  

 A green “Macao Health Code” 

 Proof of negative COVID-19 test conducted within 7 days 

 

II. Important Notes: 

Proof of negative COVID-19 test conducted within 7 days must be presented:  

1. Upon boarding a Macao-bound vessel/ aircraft; or  

2. Upon entry into Macao; or  

3. Upon entry into a casino in Macao.  

 

Proof of negative COVID-19 test accepted by the Health Bureau of the 

Macao SAR Government: 

1. Display of real-time (not screen captured) Macao Health Code, Yuekang Code or other 

health codes recognized by the local governments, the name on which is the same as the 

one that appears on the identification document; 

2. Hard copy report issued by a health institution recognized by the local governments in 

Mainland China, the name on which is the same as the one that appears on the 

identification document; 

3. Hard copy report issued by a qualified COVID-19 testing organization announced by the 

health authorities in Macao. 

 

Requirements on hard copy reports accepted by the Health Bureau of the 

Macao SAR Government:  

1. Original of the report; or  
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2. Photocopy/ print copy/ fax copy of the report, provided that: 

 the original chop of the health institution is affixed thereto; or 

 on the scene, the attached document in the e-mail (not screen capture) on the 

electronic device is opened, giving evidence that the issuer is a laboratory/ hospital/ 

clinic; or  

 on the scene, the website of the laboratory/ hospital/ clinic is accessed showing 

relevant proof (not screen capture). 

 

“Macao Health Code” must be presented: 

1. Upon check-in with the airline at the airport of departure;  

2. Upon boarding a Macao-bound aircraft; 

3. During health quarantine upon arrival at the Macao International Airport or other ports 

in Macao; 

4. Upon admission to a hotel, casino, museum or other public places and government 

departments in Macao. 

  

 Requirements of health code for entry into Macao or premises: 

 A dynamic “Macao Health Code” (with real-time counting) is required for check-in 

with an airline or entry into a casino or other key premises; for entry into other locations, 

a screenshot of Macao Health Code within the past 6 hours can be used. 

 A directly generated “Macao Health Code” can be used when entering into Macao via 

the Macao International Airport; however, a “Macao Health Code” converted from 

“Yuekang Code” should be used when entering into Macao via a Guangdong-Macao 

land boundary control point. 
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 When travelling to Guangdong province from Macao via a Guangdong-Macao border 

control point, a “Yuekang Code Clearance Certificate (Inbound)” converted from 

“Macao Health Code” must be used. For Mainland residents, “Yuekang Code” should 

be firstly generated, then convert the “Yuekang Code” to “Macao Health Code 

(converted)”, and finally apply for “Yuekang Code Clearance Certificate”. 

 

III. Steps to generate a “Macao Health Code” directly 

1. Scan QR code to enter the “Macao Health Code” page; 

2. Click “Enter”; 

3. After you have read and agreed to the terms, check “I 

have read and agree to the above terms” and click 

“Next”; 

4. Fill in your personal information, answer whether you 

have any symptoms, whether you have been in contact 

with a COVID-19 confirmed case in the past 14 days, 

as well as travel history in the past 14 days, then click “Next”;  

5. Verify your personal information, click “Next” if there is no modification; 

6. Enter verification code as shown in the image, then click “Next”; 

7. After submission, a “Macao Health Code” in either green, yellow or red will be generated. 

Only persons with green code are allowed for boarding vessels or aircrafts. 

8. Companions can be added when necessary. 

9. It is suggested to screen capture the “Macao Health Code” at the airport of departure in order 

to avoid failure in generating code upon arrival due to network problem. (screenshot made 

within the past 6 hours is accepted upon arrival in Macao) 

10. It is suggested to bookmark or save the “Macao Health Code” website to your browser to 

facilitate the code generation in the future. 
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一、 乘坐前來澳門的船隻來澳人士須持有： 

 持有綠色【澳門健康碼】 

 持有 7 日內進行的新冠病毒陰性檢測證明 

 

二、 注意事項： 

須出示 7 日內進行的新冠病毒陰性檢測證明的場合 

1. 登上前來澳門的船隻或飛機; 或 

2. 在澳門入境時; 或 

3. 進入澳門的娛樂場時。 

 

澳門特區政府衛生局接受的新冠病毒陰性檢測證明類型 

1. 和身份證件上姓名相同的即時（非截圖）澳門健康碼、粵康碼或其他當地政府認

可的健康碼顯示者； 

2. 和身份證件上姓名相同的中國內地當地政府認可的醫療衛生機構出具的紙質報告； 

3. 澳門衛生當局公佈的具資格提供新冠病毒核酸檢測的機構出具的紙質報告。 

 

澳門特區政府衛生局接受的新冠病毒陰性檢測紙質報告要求  

1. 正本報告; 或 

2. 影印本/列印本/傳真本的報告，須具備下列條件： 

 加蓋醫療機構的正本蓋章；或 

 現場開啟電子設備內電郵(非截圖)的附件，須證明發出者為化驗所或醫院/診

所；或 

 現場開啟化驗所/醫院/診所之網站且即時（非截圖）顯示相關證明。 

 

須出示【澳門健康碼】的場合 

1. 在出發地碼頭船務公司櫃台報到時；  



 
 

 
澳 門 特 別 行 政 區 政 府 

Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau 

衛   生   局 
Serviços de Saúde 

疾病預防控制中心 

技術指引 

Orientações técnicas 

do CDC 

編號:125.CDC-NDIV.GL.2020 

版本: 1.0 

制作日期︰2020.08.10  

修改日期︰--- 

頁數 :  2 / 3 

預防新型冠狀病毒肺炎－由內地經海路訪澳人士防疫要求和注意事項 

 

 

2. 登上前往澳門的航班時； 

3. 到達澳門的碼頭及其他口岸接受衛生檢疫時； 

4. 在澳門社區活動進入酒店、娛樂場、博物館等公共場所及政府部門等機構時。  

 出入境和進入場所時的健康碼的要求 

 船務公司櫃台報到時及進入娛樂場等重點場所必須使用動態【澳門健康碼】(即時

間跳動者)，其他地點可使用 6 小時內產生的截圖。 

 經碼頭進入澳門時可使用直接生成【澳門健康碼】，但經粵澳陸路口岸進入澳門

時必須使用經【粵康碼】轉碼生成的【澳門健康碼】。 

 由澳門經粵澳口岸進入廣東省時，必須使用由【澳門健康碼】轉碼生成的【粵康

碼通關憑證(入境)】。內地居民必須先申領【粵康碼】，再由【粵康碼】申領【澳

門健康碼(粵轉)】，才可申領【粵康碼通關憑證】。 

 

三、 直接申領【澳門健康碼】操作流程： 

1. 透過【澳門健康碼】二維碼進入申領版面； 

2. 按【進入聲明】按鈕； 

3. 閱讀並同意條款後勾選“已閱讀並同意條款”選

項後，按【下一步】按鈕； 

4. 填報個人資訊、是否出現的症狀、過去 14 天有否

曾接觸新冠肺炎確診病人和過去 14 天的旅遊和居

住史，按【下一步】按鈕； 

5. 核對個人資訊，【如無需修改，按下一步】按鈕； 

6. 輸入同畫面圖像的驗證碼後，再按【下一步】按鈕； 

7. 提交後生成綠、黃、紅三種顏色的【澳門健康碼】。只有綠碼才可登船/登機。 

8. 需要時可添加同行人。 

9. 建議在出發地機場將【澳門健康碼】截圖，以免到達機場時因無網路而無法生成。（在

澳門入境時可接受 6 小時內生成的截圖） 
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10. 建議以瀏覽器書簽或收藏功能記下【澳門健康碼】的網址，以便在需要時可快速生成。 
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I. Passageiros que chegam a Macau de barco devem possuir: 

 “Código de Saúde de Macau” de cor verde 

 Certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico para virus da pneumonia 

causada pelo novo tipo de coronavírus, realizado nos últimos 7 dias  

 

II. Observações: 

O certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico para virus da 

pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, realizado nos últimos 7 

dias, deve ser apresentado aquando de: 

1. Embarque em barcos/aviões com destino a Macau, ou 

2. Entrada em Macau, ou 

3. Entrada em casinos de Macau 

 

Tipos de certificados de resultado negativo do teste de ácido nucleico para 

vírus da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus aceites pelo 

Governo da RAEM: 

1. Código de Saúde de Macau, ou Código de Saúde da Província de Guangdong ou código 

de saúde reconhecido por outros governos locais do Interior da China (todos em tempo 

real, não imagem capturada) com o mesmo nome que no Bilhete de Identidade. 

2. Relatório do teste em papel emitido por instituições médicas reconhecidas pelo governo 

local do Interior da China com o mesmo nome que no Bilhete de Identidade. 

3. Relatório do teste em papel emitido por instituições qualificadas para fornecimento de 

testes de ácido nucleico para vírus da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus 

publicadas pelas autoridades de saúde de Macau. 
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Requesitos para aceitação do relatório em papel do teste de ácido nucleico 

para vírus da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus pelo 

Governo da RAEM: 

1. Original do relatório, ou  

2. Cópia/impresso/fax do relatório que cumpram às seguintes condições: 

 Com carimbo original da instituição de saúde; ou 

 Comprovando que os anexos (não imagem capturada) do e-mail abertos in loco 

em equipamento electrónico foram emitidos por laboratório/hospital/clínica; ou 

 Exibição imediata do certificado (não imagem capturada) acedendo in loco ao 

website do laboratório/hospital/clínica. 

 

Ocasiões em que deve ser apresentado o “Código de Saúde de Macau”: 

1. Aquando do check-in no balcão do terminal de partida de uma empresa marítima; 

2. Aquando da embarcação em voos para Macau. 

3. Aquando da inspecção sanitária, após chegada a terminal marítimo ou outros postos 

fronteiriços de Macau. 

4. Aquando de actividades pela comunidade de Macau, entradas em estabelecimentos 

públicos, como hotéis, casinos e museus, assim como em outros serviços públicos. 

 

Requisitos do código de saúde aquando de entrada e saída de Macau e 
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entrada em estabelecimentos: 

 Tem de utilizar o “Código de Saúde de Macau” (criado em tempo real) aquando do 

check-in no balcão de uma empresa marítima e à entrada de estabelecimentos como 

casinos, podendo a imagem capturada do código das últimas 6 horas ser usada aquando 

da entrada em outros locais. 

 Ao entrar em Macau, através do Terminal Marítimo, pode gerar directamente o “Código 

de Saúde de Macau”, mas para entrada em Macau através dos postos fronteiriços 

terrestres de Guangdong e Macau tem de utilizar o “Código de Saúde de Macau” gerado 

através da conversão do “Código de Saúde de Guangdong”. 

 Ao entrar na Província de Guangdong a partir de Macau através do posto fronteiriço de 

Guangdong e Macau, tem de utilizar o “Certificado do Código de Saúde da Província 

de Guangdong para Passagem Fronteiriça (entrada)” gerado pela conversão do “Código 

de Saúde de Macau”. Os residentes do Interior da China têm de pedir primeiro o 

“Código de Saúde de Guangdong” e depois convertê-lo para o “Código de Saúde de 

Macau (conversão do de Guangdong)” para poderem pedir o “Certificado do Código de 

Saúde da Província de Guangdong para Passagem Fronteiriça (entrada)”. 

 

III. Procedimentos de operação do pedido directo do【Código de 

Saúde】de Macau  
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1. Entre na página através do QR do “Código de Saúde 

de Macau”. 

2. Carregue no botão “Entrar na Declaração”. 

3. Depois de ler e concordar com os termos, marque a 

opção "Li e concordo com os termos" e carregue em 

“Avançar”. 

4. Preencha com as suas informações pessoais, se 

apresenta sintomas, se esteve em contacto com 

paciente confirmado de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus nos últimos 14 

dias e a história de viagens e de residência nos últimos 14 dias, e carregue em “Avançar” . 

5. Verifique as informações pessoais, “se não houver necessidade de modificar, carregue 

em “Avançar”. 

6. Após inserir o código de CAPTCHA da imagem, carregue em “Avançar” . 

7. Depois da submissão, é gerado o “Código de Saúde de Macau”, podendo ser de três cores: 

verde, amarelo e vermelho. Apenas aqueles com código verde podem embarcar no 

barco/avião. 

8. Adicionar acompanhantes quando necessário. 

9. Recomenda-se fazer uma captura da imagem do “Código de Saúde de Macau” no aeroporto 

de partida, para evitar não ser possível gerá-lo por não haver Internet aquando da sua chegada 

ao aeroporto (ao entrar em Macau, são aceites capturas de imagens geradas nas últimas 6 

horas). 

10. Recomenda-se marcar a página electrónica do “Código de Saúde de Macau” com o 

“bookmark” ou função de favoritos do navegador, para que o código possa ser gerado 

rapidamente quando necessário. 
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Anti-epidemic Requirements and Important Notes for  

Passengers Arriving in Macao from the Mainland by Sea 
 

I. Passengers entering Macao via Macao-bound vessels are 

required to hold:  

 A green “Macao Health Code” 

 Proof of negative COVID-19 test conducted within 7 days 

 

II. Important Notes: 

Proof of negative COVID-19 test conducted within 7 days must be presented:  

1. Upon boarding a Macao-bound vessel/ aircraft; or  

2. Upon entry into Macao; or  

3. Upon entry into a casino in Macao. 

 

Proof of negative COVID-19 test accepted by the Health Bureau of the 

Macao SAR Government: 

1. Display of real-time (not screen captured) Macao Health Code, Yuekang Code or other 

health codes recognized by the local governments, the name on which is the same as the 

one that appears on the identification document; 

2. Hard copy report issued by a health institution recognized by the local governments in 

Mainland China, the name on which is the same as the one that appears on the 

identification document; 

3. Hard copy report issued by a qualified COVID-19 testing organization announced by the 

health authorities in Macao. 

 

Requirements on hard copy reports accepted by the Health Bureau of the 

Macao SAR Government:  

1. Original of the report; or  
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2. Photocopy/ print copy/ fax copy of the report, provided that: 

 the original chop of the health institution is affixed thereto; or 

 on the scene, the attached document in the e-mail (not screen capture) on the 

electronic device is opened, giving evidence that the issuer is a laboratory/ hospital/ 

clinic; or  

 on the scene, the website of the laboratory/ hospital/ clinic is accessed showing 

relevant proof (not screen capture). 

 

“Macao Health Code” must be presented: 

1. Upon check-in with the ferry service provider at the terminal of departure;  

2. Upon boarding a Macao-bound vessel; 

3. During health quarantine upon arrival at a ferry terminal or other ports in Macao; 

4. Upon admission to a hotel, casino, museum or other public places and government 

departments in Macao. 

  

 Requirements of health code for entry into Macao or premises: 

 A dynamic “Macao Health Code” (with real-time counting) is required for check-in 

with a ferry service provider or entry into a casino or other key premises; for entry into 

other locations, a screenshot of Macao Health Code within the past 6 hours can be used. 

 A directly generated “Macao Health Code” can be used when entering into Macao via 

a ferry terminal; however, a “Macao Health Code” converted from “Yuekang Code” 

should be used when entering into Macao via a Guangdong-Macao land boundary 

control point. 

 When travelling to Guangdong province from Macao via a Guangdong-Macao border 

control point, a “Yuekang Code Clearance Certificate (Inbound)” converted from 



 
 

 
澳 門 特 別 行 政 區 政 府 

Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau 

衛   生   局 
Serviços de Saúde 

疾病預防控制中心 

技術指引 

CDC (Macao SS) 

Technical Guidelines 

No.: 125.CDC-NDIV.GL.2020 

Ver.: 1.0 

Created on: 2020.08.10  

Revised on: --- 

Page: 3 / 3 

預防新型冠狀病毒肺炎－由內地經海路訪澳人士防疫要求和注意事項 

Prevent Novel Coronavirus Pneumonia – 

Anti-epidemic Requirements and Important Notes for  

Passengers Arriving in Macao from the Mainland by Sea 
 

“Macao Health Code” must be used. For Mainland residents, “Yuekang Code” should 

be firstly generated, then convert the “Yuekang Code” to “Macao Health Code 

(converted)”, and finally apply for “Yuekang Code Clearance Certificate”. 

 

III. Steps to generate a “Macao Health Code” directly 

1. Scan QR code to enter the “Macao Health Code” page; 

2. Click “Enter”; 

3. After you have read and agreed to the terms, check “I 

have read and agree to the above terms” and click 

“Next”; 

4. Fill in your personal information, answer whether you 

have any symptoms, whether you have been in contact 

with a COVID-19 confirmed case in the past 14 days, 

as well as travel history in the past 14 days, then click “Next”;  

5. Verify your personal information, click “Next” if there is no modification; 

6. Enter verification code as shown in the image, then click “Next”; 

7. After submission, a “Macao Health Code” in either green, yellow or red will be generated. 

Only persons with green code are allowed for boarding vessels or aircrafts. 

8. Companions can be added when necessary. 

9. It is suggested to screen capture the “Macao Health Code” at the airport of departure in order 

to avoid failure in generating code upon arrival due to network problem. (screenshot made 

within the past 6 hours is accepted upon arrival in Macao) 

10. It is suggested to bookmark or save the “Macao Health Code” website to your browser to 

facilitate the code generation in the future. 
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