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事 由 ：

Assun to 更新“預防新型冠狀病毒肺炎建議”

Actualização das recomendações  para  prevenção  da pneumonia causada 
pelo novo tipo de coronavírus

茲收到衛生局通知，因應新型冠狀病毒肺炎疫情發展，該局更新了

“預防新型冠狀病毒肺炎建議”，現附上相關指引以供知悉。更多資訊可

瀏覽“抗疫專頁”(https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19)。

如 有 垂 詢 ， 請 聯 絡 新 型 冠 狀 病 毒 感 染 應 變 協 調 中 心 （ 電 話 ：

28700800）。

　　耑此，順頌

台祺

Atendendo ao desenrolar da situação epidémica no que concerne à pneumonia 

causada pelo novo tipo de coronavírus, os Serviços de Saúde actualizaram as 

“Recomendações para prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de 

coronavírus”, as quais se juntam em anexo, para efeitos de conhecimento.  Para mais 

informações, podem consultar a ‘Página Electrónica Especial Contra Epidemias’ 

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

https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19
https://www.ssm.gov.mo/PreventWuhanInfection/)
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人群聚集和面對面接觸是促使新型冠狀病毒傳播的重要因素，為降低病毒在集體節

慶、文娛、康體活動期間散播的風險，特制定本指引。 

（一） 對參賽者、表演者、工作人員等的管理 

1.1 為所有進入活動場地的人士測量體溫，並要求提交【澳門健康碼】。任何時候發現

有發熱或呼吸道症狀的人士，謝絕進入場地。 

1.2 所有參賽者、表演者、工作人員等應儘量全程配戴口罩，只有在必要時才可除下口

罩，例如進食，除下口罩時應儘量與他人保持至少 1 米的距離。 

1.3 如參賽者、表演者因活動性質不能配戴口罩，例如：體育鍛鍊、體育比賽、表演等，

且過程中不能保持至少 2 米距離，應於集訓或排練前先進行一次性新型冠狀病毒

核酸檢測，或提前至少 14 天完成接種兩劑新型冠狀病毒疫苗。 

1.4 倘進行集體體育鍛鍊或排練，應儘可能在室外空曠地方進行。團隊或隊伍必須於每

次體育鍛鍊或排練前，了解並確定所有隊員沒有發熱或其他不適。 

1.5 錯峰安排不同團隊或隊伍進行集訓、排練、比賽或表演，儘量減少不同時段、不同

空間內人群聚集。 

1.6 為不同團隊或隊伍安排獨立的空間，儘量避免不同團隊或隊伍的人員混雜在一起。 

1.7 儘量減少開會或其他聚集，建議以電話或廣播形式取替；若必須進行，務必戴上口

罩，或與他人保持至少 1 米的距離。 

1.8 同一團隊或隊伍的人員應儘量留在獲分配的空間內用餐。用餐時亦應保持至少 1

米的距離，或在桌上設置至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。 

1.9 儘可能不安排集體聚餐；倘需要，應遵守【預防新型冠狀病毒肺炎－團體舉行餐飲

活動的管理建議】內的措施。 

1.10 如有大量參賽者、表演者或工作人員患病，應通知主辦單位及衛生局疾病預防控制

中心。 

（二） 對觀眾和參加者的管理 

2.1 適當控制人流。人流過多時應暫停進入，讓觀眾或參加者在空曠地方排隊。 
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2.2 為所有進入活動場地的人士測量體溫，並要求提交【澳門健康碼】。任何時候發現

有發熱或呼吸道症狀的人士，謝絕進入場地。 

2.3 要求所有進入場地的觀眾或參加者全程配戴口罩，只有在必要時（例如：進食時）

才可除下口罩，除下口罩時應經常與他人保持至少 1 米的距離。 

2.4 觀眾的座位必須保持至少 1 米的距離，應定時並加密以 1:100 稀釋漂白水進行清

潔消毒。 

2.5 在活動場所內豎立標示提醒使用者勿聚集及注意個人衛生，並勸籲聚集的人士散

開或離開。 

2.6 遊戲攤位、體驗活動等應儘量避免共用設備和用具，或於每次使用後以 1:100 稀

釋漂白水進行清潔消毒。 

2.7 有關美食攤位的管理，請參閱【預防新型冠狀病毒肺炎－美食攤位活動的管理建

議】。 

 

（三） 其他管理措施 

3.1 預先備妥適量的防疫物資，例如：備用口罩、體溫計、洗手液、清潔消毒用品等。 

3.2 加強活動場地內設備及物品的清潔消毒，尤其桌面、座位、衛生間及手容易接觸的

地方。衛生間內應備有足夠的洗手液和一次性紙巾或乾手機，並確保設備妥善運

作。 

3.3 在入口處、各攤位及其他適當的位置放酒精搓手液，供公眾使用。 

3.4 保持室內足夠鮮風；若使用空調系統，應維持鮮風和過濾系統的良好運作和清潔消

毒。 

 

個人衛生、環境清潔消毒、空調通風等相關指引請參閱抗疫專頁 : 

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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Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus –

Recomendações para gestão de festivais colectivos e actividades culturais, 

recreativas e desportivas 
 

A aglomeração de pessoas e o contacto directo são factores que contribuem 

significativamente para a transmissão do novo coronavírus. Para reduzir o risco de disseminação 

do vírus durante a realização de festivais colectivos e actividades culturais, recreativas e 

desportivas, foram elaboradas as presentes orientações. 

I. Gestão de concorrentes, artistas, funcionários, entre outros 

1.1 Todas as pessoas que entram nos locais de actividades devem ser sujeitas a medição 

da temperatura corporal e deve-lhes ser solicitado a apresentação do Código de Saúde 

de Macau; devendo ser recusada a entrada a qualquer pessoa que a qualquer momento 

tenha febre ou sintomas respiratórios; 

1.2 A todos os concorrentes, artistas, funcionários, etc., deve ser solicitado o uso de 

máscara durante o processo, tanto quanto possível, podendo removê-la quando 

necessário, como aquando de refeições, devendo, quando removida, manter uma 

distância mínima de 1 metro das outras pessoas;  

1.3 Caso, dada a natureza da actividade, os participantes e artistas não possam usar 

máscara, tais como em exercício físico, competições desportivas, espectáculos, etc., e 

não possa ser mantida a distância mínima de 2 metros durante o processo, deve ser 

realizado um teste do ácido nucleico de novo tipo de coronavírus antes do treino ou do 

ensaio, ou devem ter sido administradas as duas doses da vacina contra COVID-19 

com pelo menos 14 dias de antecedência; 

1.4 Os treinos físicos ou ensaios em grupo devem ser realizados em espaços abertos, ao ar 

livre, tanto quanto possível. Antes dos treinos ou ensaios, o grupo ou equipa deve e 

garantir que todos os membros estão sem febre ou sem qualquer desconforto; 

1.5 Entre diferentes grupos ou equipas, os treinos, ensaios, competições ou espectáculos, 

devem ser realizados de forma cruzada para minimizar a aglomeração de pessoas em 

diferentes períodos e espaços diferentes; 

1.6 Para diferentes grupos ou equipas, devem ser organizados espaços separados, para 

evitar misturar, tanto quanto possível, membros dos vários grupos ou equipas; 
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1.7 Para minimizar reuniões em grupo ou aglomerações, é recomendado a sua substituição 

por reuniões por telefone ou rádio; sendo necessário, deve ser usada máscara ou 

manterem uma distância mínima de 1 metro das outras pessoas; 

1.8 Os membros do mesmo grupo ou equipa devem fazer as refeições no espaço alocado 

para tal, tanto quanto possível, mantendo uma distância mínima de 1 metro uns dos 

outros ou instalar separadores impermeáveis com um mínimo de meio metro de altura 

nas mesas, de modo a impedir a propagação de gotículas; após as refeições, todos os 

separadores impermeáveis devem ser desinfectados com lixívia diluída em 1:100; 

1.9 Deve ser evitada a organização de refeições em grupo tanto quanto possível, devendo, 

se necessário, ser seguidas as medidas de “Prevenção da pneumonia causada pelo novo 

tipo de coronavírus - Recomendações para a gestão de eventos organizados por 

associações com oferta de comidas e bebidas”; 

1.10 Em caso de um aumento repentino do número de concorrentes, artistas e funcionários 

com doença, devem notificar os organizadores o Centro de Prevenção e Controlo da 

Doença dos Serviços de Saúde. 

II. Gestão dos espectadores e participantes 

2.1 O fluxo de pessoas deve ser adequadamente controlado. A entrada deve ser suspensa 

aquando de excesso de fluxo de pessoas, permitindo que os espectadores ou 

participantes possam esperar em fila em espaço aberto; 

2.2 Todas as pessoas que entram no local de festividades devem ser sujeitas a medição de 

temperatura e solicitadas a apresentação do Código de Saúde de Macau; a qualquer 

pessoa com febre ou sintomas respiratórios a qualquer momento deve ser recusada 

entrada; 

2.3 Todos os espectadores ou participantes que entram devem usar máscara o tempo 

inteiro, só devendo removê-la se necessário (por exemplo ao comer), mas mantendo 

sempre uma distância mínima de 1 metro das outras pessoas; 
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2.4 Todos os assentos dos espectadores devem ser mantidos a uma distância mínima de 1 

metro e devem ser regulamente desinfectados com lixívia diluída em 1:100; 

2.5 No local das actividades, devem ser afixados avisos a lembrar os usuários para não se 

reunirem e darem atenção à higiene pessoal, e instar as pessoas aglomeradas para se 

dispersarem ou deixarem o local; 

2.6 Em jogos de tendinhas e actividades de experiência, deve ser evitada a compartilha de 

equipamentos e itens ou esterilizar os mesmos, após uso, com lixívia diluída em 1:100; 

2.7 Relativamente à gestão das tendinhas de comida, deve ser consultado “Prevenção da 

pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus - Recomendações para gestão de 

actividades onde existam espaços de gastronomia”. 

III. Outras medidas de gestão 

3.1 Deve ser preparada com antecedência a quantidade apropriada de materiais 

antiepidémicos, como máscaras, termómetros, desinfectantes para as mãos, material 

de limpeza e desinfecção. A limpeza e desinfecção de equipamentos e materiais deve 

ser efectuada em determinados locais das actividades, em especial, mesas, assentos, 

casas de banho e em locais de fácil acesso a mãos; 

3.2 Deve ser proporcionado, nas instalações sanitárias, suficiente sabão líquido e toalhas 

de papel descartáveis ou secadores de mãos, e garantido o funcionamento normal do 

equipamento; 

3.3 Deve ser disponibilizado ao público gel desinfectante de mãos com álcool em entradas, 

bancas de feirantes e outros lugares apropriados; 

3.4 Deve ser mantida uma boa circulação do ar. Aquando do uso de ar-condicionado, os 

sistemas de ar fresco e de filtragem devem ser mantidos em bom funcionamento, 

limpos e desinfectados.  
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Para orientações sobre higiene pessoal, higiene ambiental e ventilação de ar-condicionado, 

aceda à 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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人群聚集和面對面接觸是促使新型冠狀病毒傳播的重要因素，美食攤位活動的參加

人數眾多，且參加者需要除下口罩進食，傳播風險相對較高。為降低病毒在美食攤位活動

期間散播的風險，特制定本指引。主辦單位及參加者須切實遵守。 

 

（一）  對顧客的管理 

1.1. 適當控制人流，人流過多時應暫停進入，讓顧客在空曠地方排隊。 

1.2. 為所有入場的顧客測量體溫，要求出示【澳門健康碼】。如遇發熱或呼吸道症狀的

人士，謝絕進入。 

1.3. 在入口處、各攤位及其他適當的位置放置酒精搓手液，供顧客使用。 

1.4. 要求所有入場的顧客全程配戴口罩，只有在必要時（例如：進食時）才可除下口罩，

除下口罩時應經常與他人保持至少 1 米的距離。 

1.5. 安排專門地方供顧客飲食，不允許其在攤位前飲食。 

1.6. 餐桌必須保持至少 1 米的距離，應定時並加密以 1:100 稀釋漂白水清潔消毒。建

議使用 4 人餐桌，以減少非同行人員共桌，或長桌上設置至少半米高的防水阻隔

板。 

1.7. 避免顧客自取食品、佐料、餐具等，建議由工作人員按次或按量提供，或採取其他

避免食品、佐料、餐具被污染的措施。 

1.8. 遊戲攤位、體驗活動等應儘量避免共用設備和用具，或於每次使用後以 1:100 稀

釋漂白水清潔消毒。 

1.9. 在活動場地內豎立標示提醒顧客勿聚集及注意個人衛生。 

 

（二） 對活動及工作人員的管理 

2.1 因應場地大小及上述管制人流的要求，適度調整活動的規模、攤位的數量等。 

2.2 每天為所有工作人員、表演者測量體溫，要求提交【澳門健康碼】。任何時候發現

有發熱或呼吸道症狀的人員，謝絕進入。 

2.3 所有工作人員、表演者應全程配戴口罩，只有在必要時才可除下口罩（例如進食、

表演時），除下口罩時應與他人保持至少 1 米的距離。 
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2.4 如表演者因表演性質不能配戴口罩，且過程中不能保持至少 2 米距離，應於表演

前先進行一次性新型冠狀病毒核酸檢測，或提前至少 14 天完成接種兩劑新型冠狀

病毒疫苗。 

2.5 錯峰安排不同團隊進行排練或表演。 

2.6 為不同單位或團隊安排獨立的空間，儘量避免不同單位或團隊的人員混雜在一起。 

2.7 同一單位或團隊的人員應儘量留在獲分配的空間內用餐，或分時段錯峰進行。 

2.8 美食攤位的工作人員應經常以清水和梘液洗手，或以酒精搓手液搓手，尤其是在咳

嗽、打噴嚏、如廁及接觸食品前；未洗手前避免接觸口、鼻、眼。 

2.9 注意食品安全：有關措施請參閱市政署的【預防新型冠狀病毒肺炎的食品安全衛生

指引】及【預防新型冠狀病毒肺炎 – 消毒冷鏈設備和貨物的衛生指引】。 

2.10 每天記錄在各攤位內工作的人員名單及聯絡方法，以便出現個案時可及時進行接

觸者的管理。 

2.11 如有大量工作人員或表演者患病，應通知主辦單位及衛生局疾病預防控制中心。 

 

（三）  環境衛生 

3.1 加強並加密活動場地內設備及物品的清潔消毒，尤其桌面、座位、衛生間及手容易

接觸的地方。 

3.2 衛生間內應備有足夠的洗手液和一次性紙巾，並確保設備妥善運作。 

3.3 有關廚具、餐具、食具等的清潔消毒，請參閱市政署的【清潔和消毒餐飲用具的衛

生指引】。 

3.4 保持室內足夠鮮風；若使用空調系統，應維持鮮風和過濾系統的良好運作和清潔消

毒。 

 

個人衛生、環境及物品清潔消毒、空調通風等相關指引請參閱抗疫專頁 : 

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.foodsafety.gov.mo/
https://www.foodsafety.gov.mo/
https://www.foodsafety.gov.mo/
https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19
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A aglomeração de pessoas e o contacto directo são factores que contribuem 

significativamente para a transmissão do novo coronavírus. Tendo em conta a previsão de uma 

elevada participação de pessoas nas actividades onde existem espaços de gastronomia e que estas 

necessitam de remover a máscara para comer, o risco de uma eventual propagação é 

relativamente alto. Assim, de modo a reduzir o risco de disseminação do vírus durante a 

realização de actividades onde existem espaços gastronómicos, foram elaboradas as seguintes 

orientações, que devem ser cumpridas de forma escrupulosa pelas entidades organizadoras e 

pelos participantes. 

I. Gestão de clientes 

1.1 O fluxo de entrada de pessoas nos espaços deve ser devidamente controlado. Caso haja 

um grande número de pessoas, a entrada deve ser temporariamente suspensa e os 

clientes devem aguardar em fila na parte de fora do espaço; 

1.2 Todos os clientes que entram nos locais onde se realize a actividade devem ser sujeitos 

a medição de temperatura corporal e deve ser exigida a apresentação do “Código de 

Saúde de Macau”; Deve ser recusada a entrada a qualquer pessoa com febre ou 

sintomas do tracto respiratório; 

1.3 Deve ser colocada solução antiséptica de base alcoólica nas entradas, em todos 

expositores / tendas e nos demais locais onde haja a presença de clientes; 

1.4 Todas as pessoas que entrem nos locais onde se realize a actividade devem usar 

máscara durante toda a actividade e permanência no local, podendo removê-la quando 

necessário (p.e.: durante as refeições), devendo manter uma distância mínima de um 

(1) metro das outras pessoas se a remover; 

1.5 Devem ser disponibilizados locais específicos destinados aos clientes para refeições. 

É proibido comer ou beber em frente dos expositores/tendas; 

1.6 Dever ser mantida uma distância mínima de um (1) metro entre as mesas de refeição, 

devendo estas ser desinfectadas de forma regular e frequente, com lixívia diluída em 

1:100. Recomenda-se o uso da mesa de refeição para um máximo de 4 pessoas de 
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modo a evitar ter outras pessoas desconhecidas na mesma mesa ou no caso de mesas 

compridas se possível instalar divisórias impermeáveis com um mínimo de meio metro 

de altura; 

1.7 De modo a evitar que sejam os clientes a escolher a comida, temperos e talheres 

recomenda-se que sejam os funcionários a fornecer estes serviços ou sejam criadas 

outras condições ou outras medidas que evitem o contacto e consequente 

contaminação de comida, temperos e talheres pelos clientes; 

1.8 Nos locais onde existam jogos e actividades experimentais deve ser evitada a partilha 

de equipamentos e caso sejam usados utensílios, estes devem ser esterilizados após 

uso, com lixívia diluída em 1:100; 

1.9 No local das actividades, devem ser afixados avisos a que alertem e recordem os 

clientes para não efectuar aglomerações e prestar atenção à higiene pessoal. 

II. Gestão de actividades e de funcionários 

2.1 As entidades devem ajustar a actividade ao espaço disponível, em particular o numero 

de expositores/tendas, tendo em conta os requisitos acima mencionados em particular 

o controlo do fluxo de pessoas; 

2.2 Todos os funcionários e artistas devem ser sujeitos, diariamente, à medição da 

temperatura corporal e deve-lhes ser solicitado a apresentação do “Código de Saúde 

de Macau”; A entrada de qualquer pessoa que a qualquer momento tenha febre ou 

sintomas respiratórios deve ser recusada; 

2.3 Todos os funcionários, artistas, etc., deve ser solicitado o uso permanente de máscara 

durante toda a actividade, tanto quanto possível, podendo removê-la quando necessário 

(como é o caso das refeições ou de actuação no espectáculo). Se a mascara for 

removida deve ser mantida uma distância mínima de um (1) metro das outras pessoas; 

2.4  Caso, dada a natureza da actividade, os artistas não possam usar máscara, e não possa 

ser mantida a distância mínima de 2 metros durante o processo, deve ser realizado um 
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teste do ácido nucleico de COVID-19 antes do ensaio, ou devem ter sido administradas 

as duas doses da vacina contra COVID-19 com pelo menos 14 dias de antecedência; 

2.5 Os ensaios ou espectáculos, que envolvam diferentes grupos, devem ser realizados em 

diferentes períodos; 

2.6 Devem ser criados espaços separados, para diferentes unidades ou grupos, de forma a 

evitar que haja misturas, tanto quanto possível, entre os membros dos vários unidades 

ou grupos; 

2.7 Os membros da mesma unidade ou grupo devem fazer as refeições no espaço que lhe 

é destinado, tanto quanto possível, ou as mesmas devem ser efectuadas em diferentes 

períodos; 

2.8 Os funcionários das tendas de gastronomia devem sempre lavar as mãos 

frequentemente com água e sabão ou com álcool, especialmente após tossir, espirrar, 

ir à casa de banho e tocar nos alimentos; Evitar tocar na boca, no nariz e nos olhos 

antes de lavar as mãos; 

2.9 Prestar atenção na segurança alimentar: para as respectivas medidas, consulte as 

“Orientações de Higiene e Segurança Alimentar para Prevenir a Pneumonia causada 

pelo Novo Tipo de Coronavírus” e “Prevenção da Pneumonia causada pelo Novo Tipo 

de Coronavírus - Orientações de Higiene de desinfecção de equipamentos de cadeia 

de frio e mercadorias ” do Instituto para os Assuntos Municipais; 

2.10 Deve ser efectuado um registo diário dos funcionários que trabalham em cada 

expositor/tenda e seus contactos, para facilitar a sua localização em tempo expedito 

caso seja detectada alguma situação anormal; 

2.11 Caso se verifique alguma situação anomala, haja um aumento repentino de pessoas 

doentes entre os funcionários ou artistas os organizadores devem imediatamente avisar 

o Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde. 
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III. Saúde ambiental 

3.1 Devem ser intentificada a limpeza e desinfecção de equipamentos e materiais em locais 

das actividades, em especial, mesas, assentos, instalações sanitárias e nomeadamente 

locais onde haja permanente contacto com as mãos; 

3.2 Deve ser disponibilizado, nas instalações sanitárias, sabão líquido e toalhas de papel 

descartáveis ou secadores de mãos em quantidade suficiente e deve ser assegurado o 

funcionamento normal do equipamento; 

3.3 Para limpeza e desinfecção de utensílios de cozinha, louças, talheres, etc., consulte as 

“Orientações higiénicas para limpeza e sanitização/desinfecção de equipamentos de 

restauração e utensílios de alimentos” do Instituto para os Assuntos Municipais; 

3.4 Nos espaços fechados deve ser assegurada a manutenção de ar fresco suficiente; casos 

seja necessária a actualização do ar-condicionado, este deve ser mantido em bom 

funcionamento do sistema de ar fresco e filtro, bem como devem ser feitas, de forma 

regular a limpeza e desinfecção destes equipamentos. 

Para orientações sobre ventilação e uso de ar-condicionado em estabelecimentos públicos, 

desinfecção ambiental e de material, higiene pessoal, entre outras, consulte a Página Electrónica 

Especial contra Epidemias: https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19. 

 

Centro de Prevenção e Controlo da Doença 

dos Serviços de Saúde da Região Administrativa Especial de Macau 

https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19
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預防新型冠狀病毒肺炎－團體舉行餐飲活動的管理建議 

 

人群聚集和面對面接觸是促使新型冠狀病毒傳播的重要因素，餐飲活動期間賓客需

要除下口罩用餐，且聚會時間較長，傳播風險相對較高。為降低病毒在餐飲活動期間散播

的風險，特制定本指引。活動舉辦者及參加者須切實遵守。 

（一） 人員的管理 

1.1 建議以酒會代替午宴和晚宴，儘量縮短活動時間。  

1.2 宴會期間不同餐枱間不作祝酒活動。  

1.3 餐枱間距應超過 1 米。  

1.4 同一空間超過 400 人的室內活動，而且活動期間超過 1 小時不能戴口罩，參加者

必須出示 7 日內有效的核酸檢測證明，或已完成接種兩劑新型冠狀病毒疫苗至少

14 天的證明。 

1.5 準備酒精搓手液，並為所有進入場地的人士測量體溫，要求提交【澳門健康碼】。

任何時候發現有發熱或呼吸道症狀的人士，謝絕進入場地。 

1.6 所有進入場地的人士於非用餐期間應全程配戴口罩，保持適當距離；僅於用餐時除

下並妥善儲放口罩，以免污染環境及其他物品。 

1.7 供賓客自取的食物或飲料，應儘量具備完整的包裝或覆蓋。 

1.8 避免將佐料、餐具、飲管放在餐桌上讓賓客自取，建議由工作人員按次或按量提供，

或採取其他避免佐料、餐具、飲管被賓客污染的措施。 

1.9 如有大量賓客、表演者或工作人員患病，應通知主辦單位及衛生局疾病預防控制中

心。 

 

（二） 環境衛生措施 

2.1 在入口處及其他適當的位置放置酒精搓手液供入場人士使用。 

2.2 加強場地內設備及物品的清潔消毒，尤其桌面、座位、衛生間及手容易接觸的地方。 

2.3 衛生間內應備有足夠的洗手液和一次性紙巾或乾手機，並確保設備妥善運作。 

2.4 保持室內足夠鮮風；若使用空調系統，應維持鮮風和過濾系統的良好運作和清潔消

毒。 
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個人衛生、環境清潔消毒、空調通風等相關指引請參閱抗疫專頁 : 

https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19 
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https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19
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A aglomeração de pessoas e o contacto directo são factores que contribuem 

significativamente para a transmissão do novo tipo de coronavírus, especialmente durante os 

eventos com oferta de comidas e bebidas, pois os convidados necessitam de tirar a máscara para 

comer, o tempo de concentração é mais longo e o risco de transmissão é relativamente alto. Para 

reduzir o risco de disseminação do vírus em instalações de restaurantes, foram elaboradas as 

presentes orientações, as quais devem ser cumpridas com rigor por organizadores e participantes. 

I. Gestão de pessoal 

1.1 Recomenda-se a substituição do almoço e jantar por um cocktail para encurtar o tempo 

do evento tanto quanto possível. 

1.2 Não deve haver brindes entre as diferentes mesas durante o banquete. 

1.3 A distância entre as mesas deve ser superior a um metro.  

1.4 Para eventos com mais de 400 pessoas, em espaços fechados, e em que os participantes 

não possam usar a máscara durante mais de uma hora, os participantes devem 

apresentar um certificado de resultado negativo do teste de ácido nucléico de COVID-

19 emitido nos últimos sete dias, ou um certificado que comprove terem sido 

administradas as duas doses da vacina contra COVID-19 há mais de 14 dias. 

1.5 Deve ser preparado gel desinfectante de mãos com álcool e medida a temperatura 

corporal de todas as pessoas à entrada no recinto, além de solicitar a apresentação do 

Código de Saúde de Macau. Qualquer pessoa que apresente febre ou sintomas 

respiratórios a qualquer momento deve ser impedida de entrar no local. 

1.6 Todas as pessoas presentes no local devem usar máscara quando não estão a comer e 

manter a distância adequada. A máscara deve ser removida e guardada de forma 

adequada durante as refeições para evitar poluição do meio ambiente e outras coisas. 

1.7 Alimentos ou bebidas para colecta dos clientes devem ser adequadamente embalados 

ou cobertos, tanto quanto possível. 

1.8 Não devem ser disponibilizados nas mesas temperos, talheres ou palhinhas para uso 

dos convidados. É recomendado que os funcionários forneçam a devida quantidade 
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conforme a refeição ou tomem outras medidas para evitar a contaminação de temperos, 

talheres e palhinhas pelos convidados. 

1.9 Caso um grande número de convidados, artistas ou funcionários estiver doente, o 

organizador e o Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde 

devem ser notificados. 

II. Higiene ambiental 

2.1 Deve ser colocado gel desinfectante de mãos com álcool à entrada e em outros locais 

próprios para uso dos convidados.  

2.2 Devem ser intensificadas a limpeza e desinfecção de equipamentos e materiais nas 

instalações do local do evento, em especial, mesas, assentos, instalações sanitárias, 

entre outros locais de fácil acesso a mãos. 

2.3 Deve ser proporcionado, nas instalações sanitárias, suficiente sabão líquido e toalhas 

de papel descartáveis ou secadores de mãos, e garantido o funcionamento normal do 

equipamento. 

2.4 Deve ser mantido ar fresco suficiente nos espaços fechados; na necessidade de uso do 

ar-condicionado, esse deve ser mantido em bom funcionamento dos sistemas de ar 

fresco e de filtração, bem como devem ser feitas a limpeza e desinfecção. 

Para orientações sobre ventilação e uso de ar-condicionado em estabelecimentos públicos, 

desinfecção ambiental e de material, higiene pessoal, entre outras, consulte a Página Electrónica 

Especial contra Epidemias: https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19. 

 

Centro de Prevenção e Controlo da Doença 

dos Serviços de Saúde da Região Administrativa Especial de Macau 

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



