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Fonte：Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos 

  
 
 A fim de concretizar a estratégia do Governo da RAEM para a prevenção e 

controlo do surto de “Pneumonia desconhecida de Wuhan”, a Direcção de Inspecção e 

Coordenação de Jogos (DICJ), que no passado dia 2 de Janeiro, conjuntamente com os 

Serviços de Saúde (SSM) esclareceram as Concessionárias / Subconcessionárias sobre as 

medidas de prevenção e controlo de doenças infecciosas, vieram manifestar o seu apoio 

às concessionárias / subconcessionárias da exploração do jogo, para que estas possam 

adquirir equipamentos de medição de temperatura corporal, reforçando as medidas de 

prevenção e controlo de doenças infecciosas nos casinos.  

 

  Desde o dia 5 de Janeiro, quando o Governo de Macau elevou o nível de alerta de 

emergência em resposta ao surto de“pneumonia desconhecida de Wuhan” para o nível III 

(Grave), as seis Concessionárias / Subconcessionárias têm vindo a utilizar termómetros 

portáteis para a detecção de temperatura corporal à entrada dos casinos, verificando a 

temperatura dos indivíduos que pretendam aceder aos mesmos. Simultaneamente, foram 

adquiridos equipamentos adicionais de medição de temperatura corporal, que serão 

instalados nas entradas e saídas dos casinos, de modo a acelerar os procedimentos de 

medição da temperature dos indivíduos. Devido à necessidade de adquirir, num curto 

tempo, uma grande quantidade de equipamento de medição de temperatura corporal, a 

DICJ, em colaboração com os SSM, manifestou o apoio às Concessionárias / 

Subconcessionárias na aquisição e obtenção dos equipamentos com rapidez. 

 

  



A DICJ considera de elevada importância a segurança do ambiente de exploração 

dos casinos e adopta medidas eficazes para diminuir o eventual impacto das doenças 

infecciosas nos visitantes e trabalhadores dos casinos. Simultaneamente, manterá 

contactos estreitos com as Concessionárias / Subconcessionárias, no sentido de, em 

conjunto, serem tomadas medidas adequadas de prevenção, em resposta ao 

desenvolvimento da epidemia actual. 

 

 

O pessoal dos casinos informa os indivíduos que pretendam entrar nos casinos que 

procederá à medição da temperatura corporal. 



 

Equipamento de medição da temperatura corporal, instalado nas entradas dos casinos. 

 

-  Fim - 

 

 


