Comunicado da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ):

Implementação de diversas medidas anti-epidémicas, em todos os
casinos de Macau, a partir das 07h00 do dia 1 de Julho de 2022, em
articulação com os trabalhos gerais de prevenção epidémica

Em articulação com os trabalhos gerais de prevenção epidémica do Governo
da RAEM, de acordo com as directrizes emitidas no dia 26 de Junho pelos
Serviços de Saúde, denominadas "Medidas para redução de risco de transmissão
nos casinos e locais públicos durante a epidemia local", os casinos de Macau irão
acrescentar uma série de medidas de prevenção epidémica, designadamente
exigindo a todas as pessoas que entrem nas áreas dos casinos, incluindo clientes,
trabalhadores dos casinos e trabalhadores dos serviços públicos, a exibição de
certificado negativo de teste de ácido nucleico, realizado nas últimas 48 horas
(isto é, é válido no dia da recolha da amostra e nos dois dias seguintes); exigindo
ainda os trabalhadores dos casinos o resultado negativo no teste rápido de
antígeno realizado antes de se apresentarem ao trabalho, ou antes de entrarem
nos casinos.
As despesas dos trabalhadores dos casinos com os testes de ácido nucleico
acima referidos serão suportadas pelas concessionárias/ subconcessionárias, a
quem cabe ainda o fornecimento aos mesmos dos kits de teste rápido de
antigénio, entre outras. As directrizes acima referidas serão implementadas a
partir das 07h00 do próximo dia 1 de Julho, contando com a colaboração activa
das concessionárias/ subconcessionárias com as políticas de prevenção
epidémica do Governo da RAEM, nomeadamente a adopção de medidas
adequadas, após a DICJ ter efectuado diálogo com as mesmas para o efeito.
A DICJ irá continuar a reforçar as inspecções no âmbito da prevenção
epidémica nos casinos, exortando as concessionárias/ subconcessionárias para
que garantam a implementação de todas as medidas de prevenção epidémica

necessárias à protecção da saúde e da segurança dos clientes e dos
trabalhadores dos casinos.

Macau, aos 28 de Junho de 2022.

