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Fonte：Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos 

  
 
 Em virtude do aumento dos casos confirmados de “pneumonia desconhecida de 

Wuhan”, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos exorta as concessionárias de 

jogos para que reforcem as medidas de prevenção e controlo de doenças transmissíveis 

nos seus casinos, mantendo-se atentas à evolução da “pneumonia desconhecida de 

Wuhan”, acompanhando os ajustamentos nas medidas de prevenção, efectuados pelo 

Governo, tendo em conta a evolução da situação. 

 Neste momento, as concessionárias de jogo efectuam a medição da temperatura 

corporal nas 405 entradas para o público e nas 47 entradas reservadas aos seus 

trabalhadores, nos casinos. 

 Prevê-se, na época do Ano Novo Lunar, um aumento significativo do fluxo de 

visitantes de Macau. Nesse sentido, a DICJ exorta as concessionárias de jogo para que 

efectuem de forma rigorosa a medição da temperatura corporal dos frequentadores dos 

casinos, nas suas entradas, bem como que se mantenham atentas ao estado de saúde dos 

frequentadores dos casinos e dos seus empregados, reforçando as medidas de prevenção e 

controlo de doenças, nomeadamente mantendo boas condições de higiene e procedendo à 

desinfecção dos casinos. 

 A DICJ irá coadjuvar activamente nos trabalhos do Centro de Coordenação de 

Contingência do Novo Tipo de Coronavírus e acompanhar de perto a evolução da 

“pneumonia desconhecida de Wuhan”, dando orientações às concessionárias no 

ajustamento das medidas de prevenção e controlo da referida doença transmissível nos 

casinos, tendo em vista garantir a segurança e o bem-estar dos seus frequentadores.  



 

Medição de temperatura corporal, nas entradas dos 39 casinos existentes na RAEM, 

através de termómetro portátil 

 

 

Medição de temperatura corporal através de aparelho instalado nas entradas dos casinos 
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