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預防新型冠狀病毒肺炎－室內公共設施的管理建議 

Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus – 

Recomendações para gestão recintos fechados de instalações públicas  
 

A aglomeração de pessoas e o contacto pessoal face a face são factores importantes de 

transmissão do novo coronavírus. Para reduzir o risco de propagação do vírus em recintos 

fechados de instalações públicas (doravante designados por instalações), foram elaboradas as 

presentes orientações. 

（I）Gestão das instalações 

1. Suspender o uso de equipamentos aquando de aglomeração de pessoas dentro das 

instalações. 

2. uspender todas as actividades presenciais, de grupo ou com aglomeração de pessoas. 

3. Evitar a partilha de microfones, bolas, livros, brinquedos, etc., entre os utentes, limpar e 

desinfectá-los imediatamente após cada utilização. 

4. Manter uma distância mínima de 1 metro entre os destacados de equipamentos e móveis 

dentro das instalações, como computadores, mesas e cadeiras, ou separá-los com divisórias 

impermeáveis. 

5. Controlar o fluxo de pessoas que entra nas instalações, quando houver muitas pessoas, a 

entrada deve ser suspensa, e solicitar às pessoas que façam fila no espaço aberto. Ao 

fazerem fila, essas devem mater a distância do comprimento de um braço entre si.  

6. Colocar um aviso, em forma erguida, dentro das instalações, a lembrar da higiene pessoal e 

para ser evitada aglomeração. Aconselhar as pessoas aglomeradas se a espalharem ou 

saírem das instalações. 

7. Se possível, em recintos fechados, manter o ar-condicionado desligado e manter as janelas 

sempre abertas para uma boa circulação do ar; na necessidade de uso do ar-condicionado, 

manter o bom funcionamento do sistema de ventilação. Para detalhes, consulte “Prevenção 

da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus – Orientações para gestão de 

sistemas de ventilação e ar condicionado em locais públicos”.  
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預防新型冠狀病毒肺炎－室內公共設施的管理建議 

Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus – 

Recomendações para gestão recintos fechados de instalações públicas  
 

8. Proporcionar, nas instalações sanitárias, suficiente sabonete e toalhas de papel descartáveis 

ou secadores de mãos, e garantir o funcionamento normal do equipamento. 

9. Reforçar a limpeza e desinfecção dos destacados de equipamentos e objectos dentro das 

instalações, em especial, em locais de fácil acesso a mãos e instalações sanitárias. 

Consultar as directrizes relevantes para a limpeza e desinfecção ambiental. 

 

（II）Gestão de utentes nos serviços 

1. Todas as pessoas que entram e permanecem nas instalações devem usar uma máscara. 

2. Medir a temperatura corporal das pessoas que entram nas instalações e aconselhá-las a 

apresentar a“Código de Saúde de Macau”, e não permitir a entrada de pessoas com febre 

ou tosse.  

3. Evitar a aglomeração de pessoas dentro das instalações, devendo se mantida a distância 

mínima de 1 metro entre as pessoas. 

4. Bebés e crianças devem ser protegidos pelos pais ou guardião para evitar que os mesmos 

tenham contacto com com outras pessoas dentro das instalações, minimizando a frequência 

e o tempo de permanência dentro de instalações públicas. 

5. Prestar atenção à higiene pessoal e higiene ambiental. Para detalhes, consulte a página 

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