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 事由：  

A s s u n t o  預防武漢不明原因肺炎的建議  

Recomendações  para  prevenção  da  pneumonia  de  origem 

desconhecida de Wuhan 
  

  

 

  茲收到衛生局通知，因應近期內地武漢出現多名不明原因肺炎病

例群集事件，為加強公眾對該疾病的認知，該局提供附件為最新的

“預防武漢不明原因肺炎建議”以供知悉。更多資料可瀏覽衛生局傳

染病資訊網頁(https://www.ssm.gov.mo/csr)。 

如有垂詢，請與衛生局疾病預防控制中心（電話：28700800）聯

絡。 

  耑此，順頌 

台祺 

Os Serviços de Saúde informam que, na sequência de vários casos de infecção 

colectiva de pneumonia de origem desconhecida ocorridos recentemente em 

Wuhan, no Interior da China, e com o objectivo de reforçar o conhecimento do 

público sobre a doença, disponibilizam-se em anexo as “Recomendações para 

prevenção da pneumonia de origem desconhecida de Wuhan” mais recentes. Para 

https://www.ssm.gov.mo/csr
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mais informações, podem consultar a página electrónica dos Serviços de Saúde 

sobre Informações de Doenças Transmissíveis (https://www.ssm.gov.mo/csr).     

Para quaisquer esclarecimentos, queiram ligar para a Linha telefónica do 

Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde através do 

número de telefone 28700800.   

Com os melhores cumprimentos. 

 

  局長 高炳坤 

O  Director, Kou Peng  Kuan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件 :《預防武漢不明原因肺炎建議》 (中文、葡文及英文版 )  

Anexo:  Recomendações para prevenção da pneumonia de origem 

desconhecida de Wuhan (Versão portuguesa, inglesa e 

chinesa) 
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就內地武漢市出現多名不明原因肺炎病例的群集事件，按目前資料顯示，部分病

例為武漢市華南海鮮城經營戶。其中，部分病例病情嚴重，所有病例均已接受隔離治

療，密切接觸者的追蹤調查和醫學觀察正在進行中。特區政府已接獲國家衛生健康委

員會的通報，實驗室在病例的樣本檢出一種新型冠狀病毒，獲得該病毒的全基因組序

列。專家組認為，是次不明原因的病毒性肺炎病例的病原體初步判定為新型冠狀病毒。

下一步需結合病原學研究、流行病學調查和臨床表現進行專家研判。 

 

武漢不明原因肺炎現有資料 

1. 病原體初步判定為新型冠狀病毒 

2. 傳播途徑及潛伏期未明 

3. 考慮經呼吸道傳播可能性大，未發現明顯人傳人現象 

4. 傳染源未明，部分病例為武漢市華南海鮮城經營戶 

5. 出現發熱及呼吸道症狀，少數病例呼吸困難，伴有肺炎 

6. 部分病例病情嚴重 

 

預防方法 

為預防武漢不明原因肺炎，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； 

 留意員工的身體情況，若發現有發熱及呼吸道症狀的人士，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； 

 留意市民的身體情況，若發現有發熱及呼吸道症狀的人士，應勸籲其戴上口

罩和及早就醫，並避免與場所內的其他人士密切接觸； 

 如出現發熱，向其詢問是否曾經在發病前 14 日在武漢逗留，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； 
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 如有大量員工患病或因病缺勤人數突然增加，應通知衛生局疾病預防控制中

心（電話：2870 0800；傳真：2853 3524）。 

 

2. 個人衛生 

 經常洗手以保持雙手清潔，特別在接觸眼、鼻及口前應洗手或用酒精抹手液

抹手； 

 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾、手肘或衣衫遮掩口鼻；  

 不要與他人共用毛巾； 

 處理被分泌物或排泄物污染的物品或地方時應戴上手套； 

 經常運動，保持適當休息與均衡營養； 

 避免到人多擠迫的地方、醫院等，必要時可考慮配戴口罩；  

 應避免與發熱、患有呼吸道症狀的病人作近距離接觸； 

 若有發熱及呼吸道症狀等症狀，應戴上口罩並儘快就診，及告訴醫生發病前

是否曾到重大傳染病受影響地區*；倘醫生認為有需要，應留在家中休息，暫

不參與工作。 

 

3. 環境衛生 

 所有供市民及員工使用的空間儘可能經常打開窗戶，保持環境整潔、乾爽及

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； 

 保持衛生間清潔及通風良好，根據衛生狀況安排清潔消毒次數，但不可少於

每日一次； 

 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； 

 確保公眾接待的地方有抺手紙和酒精搓手液； 

 傢具表面、牆壁、地板、扶手、門把、電梯按鈕、電腦鍵盤等經常被人觸摸

的物件和地方應每日最少清潔消毒一次； 

 地面、地毯、墻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，
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待漂白水留在表面 30 分鐘後，再以清水沖洗並抹乾； 

 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；然後把一茶匙 1:100 稀

釋漂白水倒進排水口，五分鐘後再倒清水入內。 

 

4. 前往受影響地區*時應採取的防範措施： 

 注意個人衛生、環境衛生及食物衛生； 

 避免與發熱及呼吸道症狀者密切接觸；  

 避免到當地醫院或接觸當地患病的人士； 

 儘量避免接觸家禽或其他動物； 

 應帶備外科口罩，以便有需要時使用；  

 如外遊期間或外遊回澳後，如有發熱及呼吸道症狀等不適，應及早就醫，並

向醫生詳述旅行史。 

 

* 受影響地區：詳見衛生局網頁--重大傳染病受影響地區清單 

 

澳門特別行政區政府衛生局 

                                                  疾病預防控制中心 

http://www.ssm.gov.mo/portal/csr/ch/main.aspx
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Em relação ao recente registo, na Cidade de Wuhan do Interior da China, de vários 

casos colectivos de pneumonia de origem desconhecida, segundo informações disponíveis, 

alguns pacientes são comerciantes do mercado grossista de marisco de Huanan, dos quais 

alguns são casos graves. Todos os pacientes encontram-se em isolamento e aqueles que 

estiveram em contacto próximo com os pacientes encontram-se em acompanhamento, 

investigação e observação clínica permanente. O Governo da RAEM foi informado pela 

Comissão Nacional de Saúde que, foi detectado pelo laboratório um novo tipo de 

coronavírus na amostra de um caso, tendo obtido a sequência completa do genoma do vírus. 

O grupo de peritos considerou que o patógeno desses casos de pneumonia viral de origem 

desconhecida foi identificado inicialmente como um novo coronavírus. O próximo passo é 

realizar pesquisa e avaliação por especialistas em combinação com estudo patológico, 

investigação epidemiológica e manifestações clínicas.  

 

Informações disponíveis sobre a pneumonia de origem desconhecida de 

Wuhan 

1. O patógeno foi, inicialmente, identificado como um novo coronavírus; 

2. A via de transmissão e o período de incubação não são claros; 

3. Considera-se haver maior possibilidade de transmissão pelo tracto respiratório, e não há 

sinais evidentes sinais de transmissão entre humanos; 

4. A fonte de transmissão é desconhecida. Alguns pacientes são comerciantes do mercado 

grossista de marisco de Huanan; 

5. As manifestações clínicas são febre e sintomas do tracto respiratório. Uma minoria dos 

pacientes tem dificuldades de respiração e sofre de pneumonia; 

6. A situação clínica de alguns casos é grave. 
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Medidas de prevenção 

De forma a prevenir a pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, 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; 

 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 

dispensados temporariamente do trabalho; 

 Prestar atenção ao estado de saúde dos residentes e, no caso de detecção de 

pessoas com febre e sintomas do tracto respiratório, aconselhar que usem máscara, 

consultem um médico o mais rápido possível e evitem o contacto físico próximo 

com outras pessoas no mesmo espaço. 

 No caso de febre, perguntar à pessoa se esteve em Wuhan nos últimos 14 dias 

antes do início da doença e ,caso afirmativo, contactar o Corpo de Bombeiros para 

a deslocação da pessoa em ambulância ao Centro Hospitalar Conde de São 

Januário para exames profundados. 

 No caso de aumento elevado e repentino do número de funcionários doentes ou de 

faltas por doença, notificar o Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos 
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Serviços de Saúde (Tel.: 28700800, Fax: 28533524). 

2. Higiene pessoal 

 Lavar as mãos com frequência para manter as mãos limpas, especialmente antes de 

tocar nos olhos, nariz e boca, ou limpar com gel de álcool; 

 Ao espirrar ou tossir, cobrir o nariz e a boca com lenço de papel, cotovelo ou 

camisa; 

 Não compartilhar toalhas; 

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

 Praticar exercício físico regular, ter um repouso adequado e uma dieta equilibrada;  

 Evitar lugares lotados, hospitais, etc., e se for necessário, considerar o uso de uma 

máscara; 

 Evitar contacto próximo com doentes com febre e sintomas do tracto respiratório; 

 No caso de alguma indisposição, como febre e sintomas do tracto respiratório, 

usar máscara e consultar um médico o mais rápido possível, e informá-lo se, antes 

da incidência da doença, esteve em alguma das regiões afectadas*; quando o 

médico o ache necessário, o doente deve ser autorizado a repousar em casa, sendo 

dispensado temporariamente do trabalho. 

 

3. Higiene ambiental 

 Todos os espaços destinados a residentes e funcionários 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; 

 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, mas 
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não menos do que uma vez por dia; 

 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, nos locais de atendimento ao público, toalhetes descartáveis e gel de 

álcool para desinfecção das mãos; 

 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, devem ser frequentemente limpos e desinfectados pelo 

menos uma vez por dia; 

 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; 

 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; em seguida, 

deve ser colocado no ralo uma colher de chá de lixívia diluída em proporção de 

1:100 e, após cinco minutos, deitar água limpa. 

 

4. Na deslocação às regiões afectadas*, devem ser tomadas as seguintes medidas 

preventivas:  
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 Prestar atenção à higiene pessoal, ambiental e alimentar; 

 Evitar o contacto próximo com indivíduos com febre e sintomas do tracto 

respiratório; 

 Evitar a deslocação a hospitais locais ou contacto com indivíduos locais doentes; 

 Evitar, o mais possível, o contacto com aves vivas e outros animais; 

 Levar máscaras cirúrgicas para uso quando necessário; 

 No caso de febre e sintomas do tracto respiratório durante a viagem ou após 

regresso a Macau, deve consultar de imediato um médico e informá-lo com 

detalhe do historial de viagem. 

 

*Regiões afectadas: aceder à página electrónica dos Serviços de Saúde – Lista das regiões 

afectadas pelas doenças infecciosas graves 

 

Serviços de Saúde da Região Administrativa Especial de Macau 

Centro de Prevenção e Controlo da Doença 

 

http://www.ssm.gov.mo/Portal/csr/pt/main.aspx
http://www.ssm.gov.mo/Portal/csr/pt/main.aspx
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Regarding the cluster of pneumonia cases of unknown etiology in the mainland city of 

Wuhan, current information shows that some patients are business operators in the local 

seafood market “Huanan Seafood City”. Of the cases reported, part of them are in severe 

condition, and all are receiving treatment in isolation. Contact tracing and medical 

surveillance of close contacts are ongoing.  

The MSAR Government has received notification from the National Health 

Commission (NHC) that relevant laboratory has detected a novel coronavirus and obtained 

the whole genome sequence of the virus. The expert group has preliminarily determined that 

the pathogen of cases of viral pneumonia with unknown etiology is a kind of novel 

coronavirus. Moving forward, further deliberation by experts taking into consideration 

pathogen research, epidemiological investigation and clinical assessment is needed. 

 

Current information on pneumonia of unknown cause occurring in Wuhan  

1. The causative pathogen is preliminary determined as a kind of novel coronavirus 

2. Modes of transmission and incubation period are still uncertain 

3. Respiratory droplets are considered a probable mode of transmission, but evidence of 

human-to-human transmission has not been identified 

4. The source of infection is yet undetermined, some patients are business operators in the 

“Huanan Seafood City” in Wuhan city 

5. Clinical features are mainly fever and respiratory symptoms, while a few patients have 

presented with shortness of breath and pneumonia 

6. Part of the cases are in severe condition 

 

Prevention 

In order to prevent the aforementioned pneumonia of unknown cause, public 

organizations and their employees are reminded to heighten vigilance and adopt the 

following measures:  

1. Coordination and management 

 Pay attention to the epidemic information released by the MSAR Government and 

comply with the preventive measures recommended; 
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 Timely disseminate and update information related to disease prevention to staff; 

 Pay attention to the health condition of staff. If anyone presents with fever and 

respiratory symptoms, advise them to wear a mask and seek medical attention. 

Allow them to stop working and stay at home for rest if recommended by doctors;  

 Pay attention to the health condition of members of the public. If anyone presents 

with fever and respiratory symptoms, advise them to wear a mask, consult a doctor 

promptly, and avoid having close contact with other individuals in the venue;  

 If anyone has a fever, ask them whether they have visited or stayed in Wuhan within 

14 days prior to the onset of illness; if yes, call the Fire Services Bureau to transfer 

the patient to Conde de S. Januario General Hospital in an ambulance for further 

examination; 

 Inform the Centre for Disease Control and Prevention of the Health Bureau (Tel: 

2870 0800; fax: 2553 3524) if you notice a large number of staff become sick or 

when there is a sudden increase of absentees.  

 

2. Personal Hygiene 

 Wash hands properly to keep hands clean, or use alcohol-based handrub, especially 

before touching the eyes, nose and mouth; 

 Cover the mouth and nose with a tissue paper, an elbow or a piece of clothing when 

coughing or sneezing;  

 Do not share towel with others;  

 Wear gloves before handling objects or areas contaminated by secretions or 

excretions; 

 Exercise regularly, maintain adequate rest and a balanced diet; 

 Avoid visiting crowded places and hospitals; wear a mask if necessary;  

 Avoid close contact with patients with fever or symptoms of respiratory infection;  

 If developing symptoms such as fever or respiratory symptoms, put on a mask and 

consult a doctor immediately. Let the doctor know if you have travelled to major 

affected areas* before disease onset; suspend work and stay at home for rest if 

recommended by doctors. 
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3. Environmental hygiene 

 Always keep the environment clean and tidy; to ensure good ventilation, try to open 

windows in space or areas for staff and members of the public. If windows cannot 

be opened, ensure proper functioning of the ventilation system by frequent 

maintenance and cleaning;  

 Keep toilets clean and well-ventilated; cleaning and disinfection should be done 

according to sanitary conditions, but not less than once a day;  

 Provide toilets with liquid soap and disposable tissues or hand dryer; never provide 

public towels; 

 Ensure disposable paper towel and alcohol-based hand sanitizer are provided in 

public reception areas;  

 Clean and disinfect at least once a day facilities or articles frequently touched by 

people, such as furniture surfaces, walls, floors, handrails, door-holders, elevator 

buttons and computer keyboards;  

 Immediately clean and disinfect floors, carpets, walls and other facilities that are 

contaminated by secretions or excrements: Use absorbent materials to clean up 

surfaces contaminated by vomitus or excreta preliminarily, and then disinfect the 

contaminated surfaces and surrounding areas with 1:10 diluted household bleach. 

Leave for 30 minutes, then rinse with water and wipe dry;  

 Always keep drains free from blockage and leakage. Each drain pipe is fitted with 

a trap, pour about half a litre of water into each drain outlet at least once a week so 

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

organisms. Then, pour a teaspoon of 1:100 diluted household bleach solution into 

the drain outlet. Finally, pour water into the drain outlet 5 minutes later.  

 

4. Precautionary measures to be adopted when travelling to affected areas*: 

 Observe personal, environmental and food hygiene;  

 Avoid close contact with people with fever and respiratory symptoms;  

 Avoid visit to hospitals or contact with patients;  

 Avoid contact with animals, especially poultry, as far as possible; 
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 Have a surgical mask handy and put on it when necessary;  

 If developing fever and respiratory symptoms during or after a trip, promptly seek 

medical attention and inform doctor of your travel history. 

 
* Affected areas: Please visit the Health Bureau website for details – List of major 

infectious diseases affected areas  

 

Centre for Disease Control and Prevention 

Health Bureau of Macao SAR Government 

 

http://www.ssm.gov.mo/Portal/csr/en/main.aspx
http://www.ssm.gov.mo/Portal/csr/en/main.aspx
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