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Com vista a prevenir a pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, o Instituto 

Cultural, em conformidade com as orientações relevantes dos Serviços de Saúde, 

formulou as seguintes orientações de prevenção epidemiológica destinadas ao público: 
 

Antes da entrada 

 O público pode entrar no local do espectáculo 30 minutos antes do seu início; 

 De forma a articular a operação de prevenção epidemiológica, solicita-se ao 

público que aguarde em fila no espaço indicado, devendo manter um braço de 

distância à frente e atrás; 

 É obrigatório usar máscara, submeter-se à medição de temperatura corporal e 

apresentar o Código de Saúde de Macau ao pessoal de segurança no local.  

 É vedada a entrada a todas as pessoas que apresentem temperatura acima de 37 

graus ou tenham sintomas de dificuldades respiratórias, aconselhando-se a que 

procurem atendimento médico o mais rapidamente possível. 

 Se todos participantes da actividade (incluindo funcionários, artistas, 

concorrentes e espectadores, etc.) tenham completado o esquema vacinal 

primário da vacina contra COVID-19 (o esquema vacinal primário completo da 

vacina inactivada ou da vacina de mRNA é constituído por 2 doses) há 14 dias, 

ou possuam um certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico de 

COVID-19 realizado dentro de 48 horas, a capacidade máxima de ocupação é de 

75%; caso contrário, os assentos dos espectadores devem ser mantidos a uma 

distância mínima de 1 metro e a capacidade máxima de ocupação deve ser 

controlada até 50%. 
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Depois da entrada 

 Use desinfectante com álcool para desinfectar as mãos; 

 Por favor, use máscara durante todo o evento, retirando-a apenas em situações 

excepcionais. 

 Evite a concentração de pessoas, procure manter uma distância social de pelo 

menos 1 metro; 

 Após o evento, evite permanecer no local, mantenha uma distância adequada e 

proceda a uma saída ordenada. 

 Mantenha a higiene pessoal. Não é permitido o consumo de alimentos no local 

do espectáculo; 

 São adoptadas medidas de controlo para limitar o número de pessoas que entram 

em todos os espaços interiores. Se o número de pessoas reunidas no mesmo 

espaço atingir o limite máximo, siga as instruções dos funcionários relativamente 

à entrada ou saída do local. 


