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新型冠狀病毒肺炎是一種主要經呼吸道飛沫和接觸傳播的傳染病，症狀主要為發

熱、乏力、乾咳為主；部分患者無明顯的症狀。大多數患者病情較輕，可治癒出院，

年齡較大或有慢性疾病患者較易發展為重症，可出現呼吸困難或肺炎，甚至死亡。 

 

疾病介紹 

 傳染源：目前所見傳染源主要是新型冠狀病毒肺炎的患者。無症狀感染者也可能

成為傳染源。 

 傳播途徑：經呼吸道飛沫和接觸傳播是主要的傳播途徑。在相對封閉的環境中長

時間暴露於高濃度氣溶膠情況下存在經氣溶膠傳播的可能。經消化道傳播途徑尚

待明確。 

 易感人群：人群普遍易感。 

 潛伏期：1-14天，多為3-7天。 

 症狀：以發熱、乏力、乾咳為主要表現。少數患者伴有鼻塞、流涕、咽痛和腹瀉

等症狀。 

 重症病例：多在發病一周後出現呼吸困難和/或低氧血症，嚴重者快速進展為

急性呼吸窘迫綜合徵、膿毒症休克、代謝性酸中毒和凝血功能障礙。值得注

意的是重症、危重症患者病程中可為中低熱，甚至無明顯發熱。 

 輕症病例：僅表現為低熱、輕微乏力等，無肺炎表現。 

 治療及預後：以支持性療法為主，部分病例病情嚴重，有死亡病例，亦有治癒出

院病例。年齡較大或有慢性疾病患者，有較大機會出現嚴重情況。 

 

預防方法 

為預防新型冠狀病毒肺炎，衛生局建議各公共機構及其人員應提高警惕，採取以

下措施： 

 

1. 協調管理 

 留意特區政府的疫情信息，並配合各項預防措施；適時向員工發佈及更新有

關疾病預防的資訊； 
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 公共部門須加強各項衛生措施，對場所的工作人員及進入場所的人士進行體

溫監測，所有人士須配戴口罩，避免聚集； 

 留意工作人員身體情況，若發現有發熱或呼吸道症狀等不適的情況，應指示

其戴上口罩和就醫；倘醫生認為有需要，應允許其留在家中休息，暫不參與

工作； 

 留意市民的身體狀況，若發現有發熱或呼吸道症狀的人士，應勸籲其戴上口

罩及早就醫，並避免與場所內的其他人士密切接觸； 

 如出現發熱或呼吸道症狀等不適，向其詢問是否曾經在發病前 14 日在新型冠

狀病毒肺炎廣泛社區傳播地區、高發國家/地區*逗留，或曾接觸確診病人，如

是，應聯絡消防局安排救護車送仁伯爵綜合醫院作進一步檢查；  

 如有大量員工出現不適，應通知相關權責公共部門及衛生局疾病預防控制中

心（電話：2870 0800；傳真：2853 3524）。 

 

2. 個人預防 

  為預防新型冠狀病毒肺炎，衛生局呼籲所有居澳人士留意特區政府的疫情資

訊，配合當局各項預防措施，同時注意個人衛生、家居及環境衛生、食物衛生，

尤其包括：  

 避免前往廣泛社區傳播地區及高發地區；  

 避免聚集/聚會； 

 在工作場所及家居或宿舍中，盡量與人保持一定距離； 

 如必要外出須配戴口罩； 

 經常以水和皂液洗手或以酒精搓手液搓手，未洗手前避免接觸口、鼻、眼； 

 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，及儘快洗手；沒有紙巾時應用衣袖或肘部

掩着口鼻，而不應用手掌掩着口鼻； 

 如廁後蓋上廁板後沖廁，並徹底洗手； 

 不要與他人共用毛巾； 

 經常清潔消毒家居或工作場所中手容易接觸的地方；  

 處理被分泌物或排泄物污染的物品或地方時應戴上手套； 
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 避免到人多擠迫的地方逗留，特別是免疫力低的人士； 

 避免與發熱、患有呼吸道症狀的病人作近距離接觸； 

 避免前往醫院探望病人，如必要進入醫院範圍內須配戴口罩； 

 避免接觸動物、到有動物出售的市場或食用未煮熟的動物產品； 

 如有發熱或呼吸道症狀等不適，須配戴口罩，及時就醫。 

 

3. 入境及健康管理 

    自 2020 年 3 月 25 日零時起，所有外籍人士、以及過去 14 日曾到過外國的中

國內地/香港特別行政區/台灣地區居民禁止入境。其他可以入境澳門人士、以及曾接

觸確診病人的人士應特別注意： 

 所有人士入境本澳時必須如實進行健康申報； 

 所有由內地及香港入境澳門的人士，均須持有效病毒核酸檢測證明； 

 入境前14日內曾到過新型冠狀病毒肺炎廣泛社區傳播地區、高發國家或地區，

按照衛生當局的指示在指定的地點進行醫學觀察︰ 

 外地僱員請參見“給在本澳工作的外地僱員的建議”; 

 除上述以外的其他人士，由入境本澳起計 14 日內需要進行自我健康管理。 

 除就醫外避免外出及避免接觸他人； 

 如有發熱或呼吸道症狀等不適的人士，戴上口罩、及時就醫、避免乘坐公共交

通工具，聯絡消防局安排救護車送院； 

 如實向醫生詳述旅行史及接觸史，並按醫生指示處理。 

 

4. 環境衛生 

 經常清潔消毒場所中手容易接觸的地方，如傢具表面、牆壁、地板、扶手、

門把、電梯按鈕、電腦鍵盤等； 

 確保公眾接待的地方有抺手紙和酒精搓手液； 

 確保衛生間內備有皂液、一次性的紙巾或乾手機供使用，切忌提供公用毛巾； 

 確保渠道通暢，沒滲漏；排水渠有隔氣彎管，至少每星期一次於每一排水口

注入半公升的清水，確保管內儲水，以防病原體傳播； 

https://app.ssm.gov.mo/healthPHD/page/index.html


 
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 

編號: 008.CDC-NDIV.GL.2020 

版本: 17.0 

制作日期︰2020.01.02 

修改日期︰2020.08.04 

頁數 : 4/4 

預防新型冠狀病毒肺炎－給公共機構的建議 

 

衛生局 疾病預防控制中心 傳染病防治暨疾病監測部 SS-CDC-NDIV 

TEL: +853 28533525      FAX: +853 28533524       E-MAIL: info.cdc@ssm.gov.mo 

 

 保持衛生間清潔及通風良好，根據衛生狀況加強清潔消毒次數； 

 室內使用的空間儘可能經常打開窗戶，保持環境清潔及空氣流通；倘為密封

空間，應保證通風系統運作有效，經常清潔和維護通風系統； 

 地面、地毯、牆壁或其他設施如被分泌物或排泄物弄污，應立即清潔消毒：

以具吸水力物料作初步清理，再以 1:10 漂白水消毒被污染的表面及鄰近範圍，

待漂白水留在表面 30 分鐘後，再以清水沖洗並抹乾； 

 一次性使用的物品，使用後絕不可再供他人使用，應適當地包裹和棄置； 

 多次使用的物品，在供他人使用前必須嚴格清潔和消毒。 

 

*可能存在新型冠狀病毒肺炎傳播的地方 

詳見抗疫專頁（https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19） 

 

澳門特別行政區政府衛生局 

                                                  疾病預防控制中心 

https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/ch.aspx#clg17046
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A pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus é uma doença infecciosa 

transmitida principalmente através de gotículas respiratórias e contacto. Os principais 

sintomas são febre, fadiga e tosse seca; alguns pacientes não apresentam sintomas óbvios. 

Para a maioria dos pacientes, a doença é ligeira, podendo ter alta hospitalar depois de curados. 

Os pacientes mais velhos ou com doenças crónicas têm maior probabilidade de desenvolver 

doenças graves com dificuldades respiratórias ou pneumonia, podendo levar até a morrer. 

 

Apresentação de doença 

 Fonte de infecção: A principal via de transmissão da pneumonia causada pelo novo 

tipo de coronavírus, detectada até ao momento, é através de doentes infectados. As 

pessoas infectadas, mas sem sintomas (assintomáticas) também podem ser uma fonte 

de infecção.   

 Vias de transmissão: Gotículas de saliva expelidas por via do trato respiratório e 

transmissão por contacto são as principais vias de transmissão. A transmissão é possível 

através da exposição a aerossóis por longos períodos a altas concentrações em 

ambientes relativamente fechados. A via de transmissão pelo tracto digestivo ainda não 

foi determinada. 

 População vulnerável: Todas as pessoas podem ser susceptíveis. 

 Período de incubação: de 1 a 14 dias, principalmente de 3 a 7 dias. 

 Sintomas: Os principais sintomas são febre, fadiga e tosse seca. Alguns doentes 

também apresentam sintomas relacionados com congestão nasal, corrimento nasal, dor 

de garganta e diarreia. 

 Casos graves: dispnéia e / ou hipoxemia ocorrem cerca de uma semana depois dos 

sintomas e os casos graves progridem rapidamente para Síndrome de Dificuldade 

Respiratória Aguda (SDRA), choque séptico, acidose metabólica e distúrbios de 
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coagulação sanguínea. Convém salientar que os doentes graves e críticos, podem 

manifestar febre moderada a baixa, mesmo sem febre óbvia. 

 Casos leves: manifestam febre baixa, fadiga leve, etc., sem pneumonia. 

 Tratamento e prognóstico: A terapia de suporte é o principal método do tratamento. 

Alguns casos tornaram-se graves ou mortais. Há já registo de casos tratados, curados e 

com alta hospitalar. Os doentes idosos ou com doenças crónicas têm maior possibilidade 

de desenvolver estados clínicos graves. 

 

Medida de prevenção 

Para prevenir a pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, os Serviços de Saúde 

apelam a todas as instituições públicas e seus trabalhadores para a vigilância e tomarem as 

seguintes medidas: 

 

1. Cooperação e gestão 

 Prestar atenção às informações epidemiológicas divulgadas pelo Governo da 

RAEM e cooperar com as várias medidas de prevenção; divulgar e manter 

actualizadas as informações sobre a prevenção da respectiva doença junto dos 

funcionários na altura adequeda; 

 Fortalecer várias medidas sanitarias nos serviços públicos como a 

monitorização de temperatura de pessoas que entram nos serviços. Todas as 

pessoas devem usar máscara e evitar a grande aglomeração de pessoas; 

 Prestar atenção ao estado de saúde dos funcionários, e no caso de manifestação de 

alguma indisposição, tal como febre e sintomas do tracto respiratório, devem ser 

instruídos a usar máscara e para consultar um médico; caso o médico considere 

necessário, os mesmos devem ser autorizados a descansar em casa, sendo 
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dispensados temporariamente do trabalho; 

 Prestar atenção ao estado de saúde do público e, no caso de detecção de pessoas 

com febre e sintomas do tracto respiratório, aconselhá-los a usar uma máscara, 

consultar um médico e evitem contacto físico próximo no mesmo espaço com outras 

pessoas; 

 No caso de indisposição, nomeadamente, febre ou sintomas do tracto respiratório, 

perguntar à pessoa se, nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, permaneceu 

em alguma comunidade com ampla propagação, em algum país ou região* com alta 

incidência da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus ou se teve contacto 

com casos confirmados, devendo, caso afirmativo, ser contactado o Corpo de 

Bombeiros para transporte da pessoa em ambulância para o Centro Hospitalar 

Conde de São Januário para exames mais aprofundados; 

 No caso de aumento elevado e repentino do número de funcionários com 

desconforto, notificar os serviços competentes relevantes e o Centro de 

Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde (Tel.: 28700800, Fax: 

28533524). 

 

2. Prevenção individual 

  Para prevenir a pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, os Serviços de 

Saúde apelam todos os residentes de Macau a prestar atenção às informações epidémicas 

do Governo e a cooperarem com várias medidas de precaução, prestando atenção à 

higiene pessoal, higiene ambiental e higiene alimentar, incluindo, em particular: 

 Evitar deslocações a áreas com propagação comunitária generalizada e de alta 

incidência; 

 Evitar aglomerações/agrupamentos; 
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 Manter uma certa distância de pessoas no local de trabalho e em casa ou 

dormitório; 

 Evitar sair de casa, se necessário, usar uma mascara; 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou com álcool. Evitar tocar a 

boca, o nariz e os olhos antes de lavar as mãos; 

 Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e lave as 

mãos o mais rápido possível; quando não tiver lenço, usar a manga da camisola ou 

cotovelo em vez das palmas das mãos;  

 Baixar a tampa da sanita e lavar as mãos de imediato após uso;  

 Não compartilhar toalhas; 

 Sempre limpar e desinfectar os locais facilmente acessíveis às mãos em casa ou no 

local de trabalho; 

 Usar luvas ao limpar objectos ou locais contaminados com secreções ou excreções; 

 Evitar ficar em lugares lotados, em especial as pessoas com baixa imunidade;  

 Evitar o contacto próximo com pacientes com febre e sintomas respiratórios; 

 Evitar a visita de doentes e usar uma máscara, se necessário, para entrar na área do 

hospital; 

 Evitar o contacto com animais, nem ir a mercados onde os animais são vendidos ou 

produtos de animais não cozidos; 

 No caso de apresentar febre ou sintomas do tracto respiratório, procurar tratamento 

médico o mais rápido possível e usar uma máscara. 

 

3. Gestão de entrada e da saúde 

    A partir das 00H00 do dia 25 de Março de 2020, é proibida a entrada em Macau 

de todos os estrangeiros, assim como de todos os residentes do Interior da China, da 
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Região Administrativa Especial de Hong Kong e da região de Taiwan que tenham 

estado no estrangeiro nos 14 dias anteriores à entrada no Território. Outros indivíduos 

que possam entrar em Macau e aqueles que tenham tido contacto com casos 

confirmados devem prestar particular atenção a: 

 Ao entrar em Macau, todos devem preencher com sinceridade e submeter a 

declaração de saúde: 

 Todos os indivíduos que entrem em Macau provenientes do Interior da China 

e de Hong Kong são obrigatoriamente serem titulares de certificado de teste de 

ácido nucleico válido; 

 Pessoas que tenham visitado áreas com propagação generalizada comunitária 

de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, países ou regiões de alta 

incidência, nos últimos 14 dias anteriores à entrada em Macau, devem ser 

submetidas a observação médica em local designado, conforme as instruções 

da autoridade de saúde: 

 Para os trabalhadores não-residente, pode consultar as “Recomendações para 

os trabalhadores não-residente de Macau”; 

 Além das pessoas acima mencionadas, todos aqueles que entram em Macau 

deve proceder à auto-gestão da saúde durante um período de 14 dias a contar 

da data de entrada; 

 Evitar sair de casa e ter contacto com outros, excepto para assistência médica; 

 No caso de febre ou sintomas respiratórios, deve usar máscara e recorrer de 

imediato a assistência médica, bem como contactar o Corpo de Bombeiros para 

a sua deslocação em ambulância de modo a evitar o uso de transportes públicos; 

 Deve informar detalhadamente o médico do historial de contacto e de viagem 

e cumprir a prescrição médica.   

https://app.ssm.gov.mo/healthPHD/page/index.html
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4. Higiene ambiental 

 Quanto às casas e aos locias de trabalho, devem ser frequentemente limpos e 

desinfectados, superfícies de móveis, paredes, chão com tacos de madeira, 

corrimões, maçanetas, botões de elevadores, teclados de computadores e outros 

objectos e locais onde se toca mais com as mãos;  

 Assegurar, nos locais de atendimento ao público, toalhetes de papel e gel de 

álcool; 

 Assegurar que as casas de banho têm disponíveis sabão líquido e toalhetes 

descartáveis ou secadores de mãos, e evitar disponibilizar toalhas para uso comum; 

 Assegurar que os esgotos estão desobstruídos e que não há infiltrações de água; os 

drenos de água devem ter tubos em U; em cada ralo deve ser colocado meio litro de 

água limpa pelo menos uma vez por semana deitar para assegurar o armazenamento 

de água nos tubos e evitar a propagação de patógenos; 

 As casas de banho devem ser mantidas limpas e bem arejadas, e organizados os 

horários de limpeza e desinfecção de acordo com as condições de higiene; 

 Todos os espaços internos devem ter sempre as janelas abertas para manter o 

ambiente limpo, seco e bem ventilado; no caso de espaços fechados, deve ser 

assegurado o funcionamento eficaz do sistema de ventilação, assim como também 

a sua limpeza e regular manutenção; 

 No caso de contaminação do chão, tapetes, paredes ou outras instalações com 

secreções ou excreções, tais devem ser imediatamente limpos e desinfectados, 

usando material absorvente para proceder a uma limpeza preliminar e, em seguida, 

usar lixívia diluída na proporção de 1:10 para desinfectar as superfícies 

contaminadas e as áreas adjacentes, devendo ser lavadas e secas após a lixívia 

permanecer durante 30 minutos; 
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 Os itens descartáveis nunca devem ser usados por outros e, após uso, devem ser 

devidamente embrulhados e descartados; 

 Os objectos de uso repetido devem ser cuidadosamente lavados e desinfectados 

antes do seu uso por utentes. 

 

* Territórios prováveis de transmissão da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus 

(Para informações detalhadas, consulte a Página Electrónica Especial Contra Epidemias 

https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19). 

 

Serviços de Saúde da Região Administrativa Especial de Macau 

Centro de Prevenção e Controlo de Doenças 

 

 

 

  

https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/pt.aspx#clg17046
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Novel coronavirus pneumonia is an infectious disease primarily transmitted through 

respiratory droplets and contact. Symptoms of the disease are mainly fever, malaise and dry 

cough; however, symptoms in some patients are insignificant. Most cases are in minor 

condition which can recover and discharge from hospital; people of older age or having 

underlying disease are at a higher risk of deterioration into serious condition which may 

experience breathing difficulties, pneumonia, or even death. 

 

Facts about the disease 

 Source of infection: So far, source of infection are mainly patients of novel coronavirus 

pneumonia. Asymptomatic patients are also possible source of infection.  

 Mode of transmission: Mainly transmitted through respiratory droplets and contact. It 

is also possible to transmit the disease with exposure to high concentrations of aerosol 

in a relatively closed environment for a long time. Transmission via digestive tract still 

requires further clarification. 

 Susceptible population: Generally susceptible. 

 Incubation period: 1-14 days, usually 3-7 days. 

 Clinical features: Fever, weakness and dry cough are the main manifestations; some 

may also develop symptoms like nasal obstruction, runny nose, sore throat or diarrhoea. 

 Severe cases: Most cases develop dyspnoea and/or hypoxemia; severe cases 

develop rapidly into ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome), septic shock, 

metabolic acidosis and coagulation dysfunction. It should be noted that the course 

of severe and critical patients can be moderate to low fever or even no obvious 

fever.  
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 Mild cases: Mild cases may only have mild symptoms like low fever and fatigue, 

but no presentation of pneumonia. 

 Management and prognosis: Treatment is mainly supportive. Some cases are in severe 

condition; fatal cases have been reported, and there are also cases recovered and 

discharged from hospital. Older patients and people with chronic diseases are at higher 

risk of developing severe illness. 

 

Preventive Measures 

To prevent novel coronavirus pneumonia, the Health Bureau advises all public entities 

and their personnel to heighten vigilance and adopt the following measures:  

 

1. Coordination and management 

 Pay close attention to the information released by the MSAR government on the 

epidemic and implement the required measures. Disseminate information to all 

employees in a timely manner. Update them with information on the preventive 

measures;  

 Step up all kinds of health measures; measure body temperature of all 

personnel and individuals entering your establishment. Every person should 

put on a mask; do not gather/assemble; 

 Pay close attention to the health conditions of personnel. Staff with fever or 

respiratory symptoms should wear a surgical mask and seek immediate medical 

attention. If necessary, the staff should rest at home and suspend from work;  

 Pay close attention to the health conditions of service users. Individuals with fever 

or respiratory symptoms should be advised to put on a mask and to seek immediate 
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medical attention. Such individuals should avoid close contact with others in the 

same establishment; 

 If anyone presents with fever or respiratory symptoms, ask them whether they have 

visited any countries/areas with widespread community transmission or high 

incidence of novel coronavirus pneumonia * within 14 days prior to the onset of 

illness, and whether they have had contact with a confirmed patient; if yes, call the 

Fire Services Bureau to transfer the patient to Conde de S. Januario General Hospital 

in an ambulance for further examination; 

 Notify relevant competent authorities and CDC of the Health Bureau (Tel: 2870 

0800; Fax: 2853 3524) in case of a large number of staff feel unwell.  

 

2. Personal Precautions 

  In order to prevent novel coronavirus pneumonia, the Health Bureau urges all 

residents to stay tuned to the epidemic information of the MSAR Government, support 

the preventive measures implemented by the authorities, and also to observe personal 

hygiene, household hygiene and environmental hygiene, in particular: 

 Avoid travelling to areas with widespread community transmission and/or high 

incidence of COVID-19; 

 Do not gather / assemble; 

 Try to keep a distance from others in the workplace, home or dormitory; 

 If it is necessary to go out, wear a mask at all times; 

 Wash hands frequently with water and liquid soap, or rub hands with an 

alcohol-based handrub; do not touch the eyes, nose and mouth before 

performing hand hygiene; 
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 Cover nose and mouth with a tissue paper when sneezing and coughing, and then 

wash hands immediately; if no tissue paper is available, cover nose and mouth with 

a sleeve or the crook of an elbow, not the palms; 

 After using the toilet, flush it with the lid closed, and wash hands thoroughly; 

 Do not share towel with others; 

 Regularly clean and disinfect frequently-touched surfaces in home or workplace; 

 Wear gloves when handling articles or places soiled by secretions or excretions; 

 Avoid staying in crowded places, especially for people with low immunity; 

 Avoid close contact with patients with fever or respiratory symptoms; 

 Avoid visiting patients in the hospital; put on a mask if it is necessary to enter the 

hospital area; 

 Avoid contact with animals, visiting markets where animals are sold, or consuming 

undercooked animal products; 

 If developing fever or respiratory symptoms, wear a mask and seek medical attention 

right away. 

 

3. Immigration and Health Management 

Starting from 00:00 on March 25, all foreign nationals and residents of the 

mainland China/Hong Kong SAR/region of Taiwan who have visited any overseas 

countries in the past 14 days will be denied entry to Macao. Other arrivals in Macao, 

as well as individuals who have had contact with a confirmed case should pay particular 

attention to the following: 

 All persons are obliged to make health declaration truthfully upon arrival in 

Macao; 

https://app.ssm.gov.mo/healthPHD/page/index.html
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 All arrivals from the Mainland and Hong Kong must hold a valid nucleic acid 

test certificate; 

 Individuals who have visited a high-incidence county/region or an area with 

widespread community transmission of novel coronavirus pneumonia within the 

past 14 days prior to arriving in Macao should undergo medical observation at 

designated venue in accordance with the instructions of the health authorities: 

 Non-resident workers may refer to “Advice for Non-Resident Workers in 

Macao”; 

 Other individuals who are not specified above are required to effectuate self-

health management for 14 days upon arrival in Macao. 

 Except for seeking medical treatment, do not go out or have contact with others; 

 If developing fever or respiratory symptoms, put on a mask, consult a doctor 

promptly, call the Fire Services Bureau for ambulance service instead of using 

public transport; 

 Reveal to your doctor detailed and truthful account of the contact or travel 

history, and follow the doctor’s instructions. 

 

4. Environmental Hygiene 

 Regularly clean and disinfect frequently-touched surfaces in the establishment, 

e.g. furniture surfaces, walls, floors, handrails, door knobs, lift buttons, computer 

keyboards, etc.; 

 Ensure disposable paper towel and alcohol-based hand sanitizers are provided 

in public reception area; 

 Ensure liquid soap, disposable paper towel or hand-dryers (but no reusable towel) 
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are provided in public toilets;  

 Make sure the drains and pipes are free of blockage or leakage; each drain pipe 

should be fitted with a trap, pour half a litre of water into each drain at least once a 

week so as to maintain the water column in the pipe to prevent the spread of micro-

organisms; 

 Keep the toilets clean and well-ventilated, and increase the number of cleaning and 

disinfection according to sanitary conditions; 

 All indoor spaces should have windows open as often as possible to keep the 

environment clean and well-ventilated; for closed space, make sure the ventilation 

systems are functioning properly and are cleaned and maintained regularly; 

 Floors, carpets, walls and other facilities that are soiled by secretions or excretions 

should be cleaned and disinfected immediately: Use absorbent materials to clean up 

contaminated surfaces preliminarily, and then disinfect the contaminated surfaces 

and surrounding areas with 1:10 diluted bleach. Leave for 30 minutes, then rinse 

with water and wipe dry; 

 Disposable items should never be reused, and should be properly wrapped and 

disposed of after use; 

 Reusable items should be thoroughly cleaned and disinfected before they are 

provided to others. 

 

* Places with possible transmission of the novel coronavirus pneumonia: see the "Special 

Webpage Against Epidemics" for details (https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19). 

 

Centre for Disease Control and Prevention,  

https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/en.aspx#clg17046
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Health Bureau of Macao Special Administrative Region Government 
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（一）了解員工的旅遊史和接觸史 

機構應從首個上班日開始，向所有員工了解其是否在近期曾離境及其接觸史： 

1.1 若發現員工過去14日内曾前往澳門以外地區，應由入境本澳起計14日內按第1.3

項進行管理。 

1.2 若發現員工過去14日内曾和新型冠狀病毒肺炎感染者有接觸，但不被衛生局界

定為密切接觸者的人士，應由最後接觸日起計14日內按第1.3項進行管理。 

1.3 返澳不足十四天或有一般接觸史的工作人員之健康管理建議： 

 要求相關人員在工作地點停留期間配戴口罩。 

 機構需每日主動向有關工作人員詢問其身體狀況；若發現其有發燒、急性咳

嗽、肌肉酸痛或腹瀉的情況，應着其立即就診。 

 若相關人員是前線接待人員，應儘可能暫停接待工作，並改為後勤工作；若

其前線接待工作無法暫停，亦應儘量減少其接待的時間及次數。 

 若相關人員不是前線接待人員，也應儘量減少其因工作需要接觸他人的機會。 

 儘量在工作環境上作出適當的安排，如重新安排相關人員的辦公場所或座位，

使其暫時避免在人員密集的空間內工作。 

 要求相關人員注意個人衛生，尤其要經常洗手，打噴嚏或咳嗽時應用紙巾、

手肘或衣衫遮掩口鼻等。 

（二）復工後監察員工的健康狀況 

建議機構要求員工作出個人健康聲明，並在條件許可下為員工測溫，如發現員工出現

發熱或呼吸道症狀等不適，應着其戴上口罩及早就醫：  

2.1 如醫生診症後認為員工需要在家中休息，機構應允許其留在家中，暫不參與工作。 

2.2 如醫生診症後認為員工適合繼續上班，機構應： 

 要求相關員工在上班期間戴上口罩。 
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 要求相關員工注意個人衛生，尤其要經常洗手，打噴嚏或咳嗽時應用紙巾、手

肘或衣衫遮掩口鼻等。 

 若相關員工是前線接待人員，應儘可能在其患病其間暫停接待工作並改為後

勤工作；若其前線接待工作無法暫停，亦應儘量減少其接待的時間及次數。 

 儘量在工作環境上作出適當的安排，如重新安排相關員工的辦公場所或座位，

使其暫時避免在人員密集的空間內工作。 

此外，如機構發現在同一辦公地點、同一工作團隊有多名員工出現發熱及呼吸道症狀

等不適時，應通知新型冠狀病毒感染應變協調中心。 

（三）減少接觸的內部措施 

3.1 員工在上班時應盡量戴上口罩，或和他人保持最少 1 米距離，特別是和人交談

或開會時。 

3.2 盡量減少面對面開會或其他聚集，特別是減少和來自疫情較嚴重或疫情不明地

區人士的會議; 如需開會，盡量使用視像或電話方式進行。 

3.3 條件許可的機構，同一辦公房間的人員可分上下午或單雙日上班，或部分在家

辦公。 

3.4 員工用餐時亦應保持最少 1 米距離，或在桌子上設有最少半米高的防水阻隔板，

以阻隔飛沫散播；於每次用餐完畢，以 1:100 稀釋漂白水消毒阻隔板。 

3.5 不要舉行生日會等聚會活動。 

（四）減少接觸的對外措施 

4.1 停止一切非緊急的外訪或接待外地人士的活動，特別是新型冠狀病毒廣泛社區

傳播地區及高發地區。 

4.2 盡量使用網上或電話預約服務，包括即時網上或電話預約服務，減少或停止顧

客親身取籌服務。 
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4.3 如可行，設置電話短訊或應用程式提醒預約服務，並對錯過預約時間的服務對

象給予彈性處理，減少服務對象在服務地點等候時間。 

4.4 有條件的機構可對進入場所內的人士進行發熱篩查，要求顧客或服務使用者戴

口罩，並勸喻發熱或呼吸道症狀等不適人士暫緩進入大樓。 

 

（五）遵守各項指引 

5.1 各級人員應留意特區政府的各項政策和指引，包括個人衛生和環境衛生政策。 

5.2 有關存在新型冠狀病毒肺炎傳播的地方、對顧客的管理建議、公共場所空調通

風、環境消毒指引等資訊，請詳見抗疫專頁 :  

https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19 

 

 

澳門特別行政區政府衛生局  

疾病預防控制中心 

https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19
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預防新型冠狀病毒肺炎－給機構對員工的管理建議 

Prevenção da Pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus– 

Recomendações para as entidades na gestão de pessoal 
 

(I) Tomada de conhecimento do historial de viagens e contactos 

Desde o primeiro dia de trabalho, as entidades devem verificar junto de todos os 

funcionários se esses saíram recentemente do território e historial de contactos: 

1.1 No caso de detecção de trabalhadores que se tenham deslocado a outras regiões fora 

de Macau, tais devem ser geridos de acordo com as disposições previstas no ponto 1.3 

das presentes recomendações, a contar do prazo de 14 dias da sua entrada em Macau. 

1.2 No caso de detecção de trabalhadores que tenham tido contacto com pessoas com 

confirmação da infecção pelo COVID-2019, mas que não tenha sido classificado como 

contacto próximo pelos Serviços de Saúde, tais devem ser geridos de acordo com as 

disposições previstas no ponto 1.3 das presentes recomendações, a contar do prazo de 

14 dias da sua entrada em Macau.  

1.3 Recomendações de gestão de saúde para trabalhadores que regressaram a Macau nos 

últimos 14 dias ou com historial de contacto geral: 

 Os trabalhadores relevantes devem usar máscara durante a sua permanência no 

local de trabalho. 

 A entidade deve tomar a iniciativa de verificar diariamente a condição física dos 

seus funcionários; no caso de febre, tosse aguda, dores musculares ou diarreia, deve 

solicitar aos funcionários relevantes que recorram de imediato a assistência médica. 

 Caso os trabalhadores relevantes prestem funções da linha de frente, de 

atendimento ao público, a empresar deve tentar, o melhor possível, suspender o 

trabalho de atendimento desses e mudá-los para trabalho logístico; se não for 

possível suspender o trabalho de atendimento, da linha de frente, deve ser 

minimizado, o mais possível, o atendimento ao público por esses. 

 Caso os trabalhadores relevantes não prestarem funções de atendimento público, 

da linha de frente, também devem ser minimizadas as oportunidades de contacto 

com outras pessoas por motivo de trabalho. 
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 Tentar, o melhor possível, providenciar um ambiente de trabalho apropriado, 

nomeadamente, reorganizar o gabinete ou os assentos do pessoal relevante, e evitar 

que, de momento, esses trabalhem num espaço demasiado lotado. 

 Exigir ao pessoal relevante para prestar atenção à higiene pessoal, em especial lavar 

as mãos com frequência e, ao espirrar ou tossir, usar um lenço, cotovelos ou 

mangas da camisola para cobrir a boca e o nariz. 

 

(II) Monitorização da saúde dos funcionários após retorno ao trabalho 

É recomendado que as entidades exijam aos seus funcionários o preenchimento da 

declaração individual de saúde e a mediação da temperatura, quando as condições o permitirem. 

No caso de desconforto, como febre ou sintomas respiratórios, devem solicitar aos funcionários 

relevantes o uso de máscara e para recorrerem a assistência médica o mais rápido possível: 

2.1 Caso o médico considere que o funcionário precisa de descanso no domicílio, após a 

consulta médica, a entidade deve permitir que esse permaneça no seu domicílio sem ter 

de temporariamente trabalhar. 

2.2 Caso o médico considere que é adequado o funcionário ir para o trabalho, após a 

consulta médica, a entidade deve: 

 Exigir ao devido funcionário o uso de máscara durante o trabalho; 

 Exigir ao devido funcionário para prestar atenção à higiene pessoal, em especial 

lavar as mãos com frequência e, ao espirrar ou tossir, usar um lenço, cotovelos ou 

mangas da camisola para cobrir o nariz e a boca; 

 No caso de ser um trabalhador da recepção, da linha de frente, deve suspender o 

trabalho de recepção desse trabalhador e mudá-lo para trabalho de logística enquanto 

estiver doente; se o trabalho de recepção, da linha de frente, não puder ser suspenso, 

deve ser minimizado, o máximo possível, o tempo e o volume de recepções; 
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Prevenção da Pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus– 

Recomendações para as entidades na gestão de pessoal 
 

 Tentar tomar as providências adequadas no ambiente de trabalho, como re-organizar 

o espaço do escritório ou os assentos dos funcionários relacionados, de modo a evitar 

temporariamente que os funcionários trabalhem em espaços lotados. 

Além disso, na existência de vários funcionários com desconforto, como febre e sintomas 

respiratórios, num mesmo local de trabalho ou numa mesma equipa de trabalho, a entidade deve 

notificar o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus. 

 

(III) Medidas internas para redução de contacto 

3.1 Na medida do possível, os funcionários devem usar máscara enquanto trabalham ou 

manter pelo menos 1 metro de distância uns dos outros, especialmente quando 

conversam ou se reúnem;  

3.2 Minimizar a realização de conferências presenciais ou outras reuniões, em especial 

reuniões com participantes provenientes de áreas epidémicas mais graves ou 

desconhecidas; se forem necessárias reuniões, essas devem ser realizadas, o máximo 

possível, através do vídeo-conferência ou telefone; 

3.3 Para entidades cujas condições o permitam, os funcionários de um mesmo escritório 

podem ser divididos em escalas, de manhã e à tarde, em dias pares e ímpares, ou uma 

parte dos funcionários trabalharem a partir de casa. 

3.4 Os funcionários também devem manter a distância mínima de 1 metro aquando de 

refeições ou terem um separador com pelo menos meio metro de altura entre as mesas 

para evitar a propagação através de gotículas de saliva; após cada refeição, o separador 

deve ser desinfectado com lixívia diluída 1:100; 

3.5 Não devem ser realizadas actividades em grupo, como aniversários. 
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Prevenção da Pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus– 

Recomendações para as entidades na gestão de pessoal 
 

(IV) Medidas externas para redução de contacto 

4.1 Suspender todas as deslocações não-urgentes ao exterior ou recepção de visitantes, 

especialmente, a locais com propagação comunitária generalizada e de alta incidência. 

4.2 Aplicar serviços online ou serviços com marcação por telefone, o mais possível, 

incluindo mesmos serviços instantâneos de marcação on-line, a fim de reduzir ou 

suspender serviços de atribuição de senhas para serviços a clientes. 

4.3 Se possível, aplicar serviços de mensagem telefónica ou uma aplicação para lembrar a 

hora marcada do serviço, e proporcionar um tratamento flexível a quem não conseguiu 

ir à hora marcada, de modo a reduzir o tempo de espera no local do serviço. 

4.4 Para entidades cujas condicionais o permitam, proceder à inspecção de febre a todos 

que entrem no local, exigir ao clientes ou utentes dos serviços o uso de máscara e 

aconselhar as pessoas com desconforto, como febre ou sintomas respiratórios, para 

suspenderem, temporariamente, a sua entrada no local. 

 

(V) Cumprimento de todas as orientações 

5.1 Todo o pessoal deve prestar atenção às políticas e orientações do Governo da RAEM, 

incluindo s políticas sobre a higiene individual e a higiene ambiental. 

5.2 Para detalhes sobre regiões com possível transmissão da Pneumonia causada pelo 

COVID-19, recomendações na gestão de clientes, orientações relativas ao ar 

condicionado e ventilação em locais públicos e à desinfecção ambiental, consulte a 

página electrónica: https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19. 

 

 

Serviços de Saúde da Região Administrativa Especial de Macau 

Centro de Prevenção e Controlo de Doenças 

https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19
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Prevent Novel Coronavirus Pneumonia－ 

Recommendations for Organisations on Staff Management 
 

衛生局 疾病預防控制中心 傳染病防治暨疾病監測部 SS-CDC-NDIV 

TEL: +853 28533525      FAX: +853 28533524       E-MAIL: info.cdc@ssm.gov.mo 

(I) Understanding travel history and contact history of staff 

Starting from the first day of work, organisations should understand the recent travel history 

and contact history of all their employees: 

1.1 Employees who have travelled to any region outside Macao within the past 14 days 

should be managed in accordance with 1.3 for 14 days after they arrived in Macao. 

1.2 Employees who have had contact with a patient infected with novel coronavirus within 

the past 14 days, but not defined as a close contact by the Health Bureau, should be 

managed in accordance with 1.3 for 14 days after the last day of such contact. 

1.3 Health management recommendations for employees return to Macao for less than 14 

days or with contact history: 

 Order relevant employees to wear a mask in the workplace; 

 The organisation should proactively inquire relevant employees of their health 

condition daily; if relevant employees develop fever, acute cough, muscle aches 

and joint pain, or diarrhoea, advise them to seek medical attention immediately; 

 If relevant employees are frontline receptionists, suspend their post as receptionist 

if possible, and shift them to the back office; if suspension of frontline post is not 

feasible, reduce as much as possible their duration and frequency of attending 

customers;  

 If relevant employees are not frontline receptionists, reduce as much as possible 

their chance of contacting others in their work;  

 Where appropriate, arrangements should be made in the working environment, e.g. 

reallocation of workplace or seats in order to avoid a crowded workplace;  
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 Require relevant employees to observe personal hygiene, particularly perform hand 

hygiene frequently, cover nose and mouth with a tissue paper, the crook of elbow 

or with a sleeve when sneezing or coughing. 

 

(II) Monitor health condition of employees after resumption of businesses 

It is recommended that organisations require employees to make personal health 

declaration, and perform temperature check for the employees if conditions permit. If any 

employees develop fever or respiratory symptoms, advise them to wear a mask and seek 

medical attention promptly:  

2.1 If the employees are recommended to rest at home by doctor, the organisation should 

allow them to stay at home for rest and suspend work. 

2.2 If the employees are considered as fit for work by doctor, the organisation should: 

 Require relevant employees to wear a mask during work;  

 Require relevant employees to observe personal hygiene, particularly perform hand 

hygiene frequently, cover nose and mouth with a tissue paper, the crook of elbow or 

with a sleeve when sneezing or coughing; 

 If relevant employees are frontline receptionists, suspend their post as receptionist 

and shift them to the back office if possible during the period they are unwell; if 

suspension of frontline post is not feasible, reduce as much as possible their duration 

and frequency of attending customers;  

 Where appropriate, arrangements should be made in the working environment, e.g. 

reallocation of workplace or seats in order to avoid a crowded workplace. 

Apart from the above, if several employees of the same team working in the same place feel 

unwell with fever and respiratory symptoms, notify the Novel Coronavirus Response and 



 
 

 
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.: 038.CDC.NDIV.GL.2020 

Ver.: 6.0 

Created on: 2020.01.28  

Revised on: 2020.07.13 

Page: 3/4 

預防新型冠狀病毒肺炎－給機構對員工的管理建議 

Prevent Novel Coronavirus Pneumonia－ 

Recommendations for Organisations on Staff Management 
 

衛生局 疾病預防控制中心 傳染病防治暨疾病監測部 SS-CDC-NDIV 

TEL: +853 28533525      FAX: +853 28533524       E-MAIL: info.cdc@ssm.gov.mo 

Coordination Centre. 

 

(III) Internal measures to reduce contact  

3.1 Employees should wear a mask during work whenever possible, or keep a distance of 

at least 1 metre apart from others especially when talking or during a meeting; 

3.2 Minimize the frequency of face-to-face meetings or assemblies, particularly meetings 

with individuals travelling from regions with serious or unknown epidemic outbreak; 

if meetings are unavoidable, conduct the meetings via video or audio conference;  

3.3 If conditions allow, arrange employees of the same room to work separately on a bi-

sectional mode (a.m./p.m.) or an odd-even day basis, or arrange part of the employees 

to work from home;  

3.4 During meal time, employees should seat at least 1 metre apart; otherwise, a 

waterproof partition of at least half a metre high should be set on the table to prevent 

the spread of droplets; the partition should be disinfected with 1:100 diluted bleach 

solution after each meal; 

3.5 Do not organize birthday parties or other gathering activities. 

 

(IV) External measures to reduce contact 

4.1 Suspend all non-urgent outbound visits or receptions of overseas guests, especially 

visits to or guests from areas with widespread community transmission and/or high 

incidence of COVID-19. 

4.2 If possible, offer appointment booking services, including instant appointment 

booking, online or by telephone in order to reduce - if not replace - the distribution of 

walk-in tickets. 
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4.3 If feasible, set up appointment reminder services using SMS or mobile app, and handle 

with flexibility service users who have missed their appointment time, so as to 

minimize the time service users spend waiting in the service location. 

4.4 Organisations with adequate conditions are encouraged to conduct fever screening for 

persons entering the premises, require customers or service users to wear a mask, and 

advise persons with fever or respiratory symptoms to refrain from entering the building.  

 

(V) Follow government guidelines 

5.1 Employees of all levels should pay attention to the policy and guidelines announced 

by the MSAR Government, including personal and environmental hygiene policy. 

5.2 For information on the areas with transmission of novel coronavirus pneumonia, 

advice on the management of customers, guidelines on the air-conditioning and 

ventilation of public places, and guidelines on environmental disinfection, please refer 

to the Special Webpage Against Epidemics: 

https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19 

 

Centre for Disease Prevention and Control 

Health Bureau of Macao SAR Government 

https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/en.aspx#clg17046



