
Comunicado de Imprensa: 

 

  

 

DICJ orienta concessionárias / subconcessionárias para se 

prepararem para o reforço da prevenção de epidemia 
  

 

Com o intuito de executar eficazmente as directrizes emitidas pelos 

Serviços de Saúde no dia 26 de Junho, denominadas “Medidas para redução 

de risco de transmissão nos casinos e locais públicos durante a epidemia local”, 

a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) reuniu-se hoje (dia 

29) com as seis concessionárias / subconcessionárias para organizar de melhor 

forma os trabalhos de testagem de Covid-19 aos trabalhadores do sector do 

jogo. 

 

As seis concessionárias / subconcessionárias vão prestar toda a  

colaboração para articular-se com a política de prevenção epidémica do 

Governo da RAEM, proporcionando facilidades aos trabalhadores do sector 

do jogo através dos postos de testes pagos localizados nas concessionárias / 

subconcessionárias, permitindo aos trabalhadores optar pela realização do 

teste de ácido nucleico nas concessionárias / subconcessionárias ou nos postos 

de testes pagos de Macau, sendo as despesas pagas pelas concessionárias / 

subconcessionárias ou adiantadas pelos trabalhadores com guia de pagamento 

entregues à empresa para serem reembolsadas. Ademais, os kits de teste 

rápido de antigénio e as máscaras N95 / KN95 são suficientes para serem 

distribuídos aos trabalhadores. 

 

A DICJ mantém estreita comunicação com os Serviços de Saúde e as 

concessionárias / subconcessionárias, coordenando, em tempo oportuno, as 

concessionárias / subconcessionárias para se prepararem de melhor forma 

para a prevenção da epidemia. Ao mesmo tempo, a DICJ incentiva as 

concessionárias / subconcessionárias a reforçarem a comunicação e a 



coordenação com os seus trabalhadores, no sentido de reconhecer as 

necessidades mútuas para combater a epidemia. 

 

As concessionárias / subconcessionárias têm prestado todo o apoio e 

cumprido rigorosamente todas as orientações emitidas pelos Serviços de 

Saúde, implementando os trabalhos de prevenção de epidemia. A DICJ 

continuará a reforçar as inspecções de prevenção de epidemia nos casinos 

necessárias à protecção da saúde e da segurança dos clientes e dos 

trabalhadores dos casinos. 

 

Macau, aos 29 de Junho de 2022 

 


