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Comunicado da DICJ: 

 

 

A DICJ reforça as inspecções de epidemia nos casinos, para a 

garatia da saúde dos trabalhadores e dos visitantes 

 

 

 A partir das 00H00 do dia 15 de Julho, o Governo da RAEM impõe a todos os 

visitantes que pretendam entrar nos casinos, a medição de temperatura corporal e a exibição 

de código de identificação de saúde e de certificado de teste de ácido nucleico negativo 

válidos. Simultaneamente, recomenda-se aos casinos para que mantenham boa qualidade do 

ar nos seus espaços, nomeadamente respeitando os critérios de ventilação. 

 

 

 A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) remeteu ofícios às 

Concessionárias /subconcessionárias de jogo, no intuito de exigir o cumprimento rigoroso das 

novas medidas de prevenção e controlo de epidemias. A DICJ irá manter a fiscalização 

rigorosa a todos os casinos, de acordo com as orientações das entidades da Saúde, por forma 

a garantir integralmente a saúde dos seus trabalhadores e visitantes. 

 

 

 A DICJ exige às Concessionárias /subconcessionárias que providenciem a instalação 

de equipamentos de medição da temperatura corporal nos casinos, nomeadamente nas mais 

de 400 entradas e saídas para visitantes e 47 para trabalhadores, tendo em vista reforçar os 

trabalhos de medição de temperatura dos indivíduos que pretendam entrar nos casinos, 

permitindo uma execução eficaz das medidas de prevenção da epidemia. 

 

 A DICJ irá, tendo em conta a avaliação da situação real, manter reuniões regulares 

com as Concessionárias /subconcessionárias, com vista ao ajustamento oportuno das medidas 

de prevenção de epidemias, para melhor garantir a boa execução dos trabalhos de prevenção 

do surto. 

 

Aos 14 de Julho de 2020 
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Encontram-se na entrada dos casinos expostos requisitos de prevenção de epidemias. 

 

 

Os visitantes apresentam actualmente o código de saúde e, a partir de amanhã (dia 15), 

devem exibir o certificado de teste ácido nucleico. 
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É efectuada medição de temperatura corporal aos visitantes, à entrada nos casinos.  

 

 


