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預防新型冠狀病毒肺炎－團體舉行餐飲活動的管理建議 

Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus – 

Recomendações para a gestão de eventos organizados por associações com 

oferta de comidas e bebidas 
 

A aglomeração de pessoas e o contacto directo são factores que contribuem 

significativamente para a transmissão do novo tipo de coronavírus, especialmente durante os 

eventos com oferta de comidas e bebidas, pois os convidados necessitam de tirar a máscara para 

comer, o tempo de concentração é mais longo e o risco de transmissão é relativamente alto. Para 

reduzir o risco de disseminação do vírus em instalações de restaurantes, foram elaboradas as 

presentes orientações, as quais devem ser cumpridas com rigor por organizadores e participantes. 

I. Gestão de pessoal 

1.1 Recomenda-se a substituição do almoço e jantar por um cocktail para encurtar o tempo 

do evento tanto quanto possível. 

1.2 Não deve haver brindes entre as diferentes mesas durante o banquete. 

1.3 A distância entre as mesas deve ser superior a um metro. 

1.4 Para eventos com mais de 400 pessoas, em espaços fechados, e em que os participantes 

não possam usar a máscara durante mais de uma hora, os participantes devem 

apresentar um certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico de COVID-

19 emitido nos últimos sete dias. 

1.5 Deve ser preparado gel desinfectante de mãos com álcool e medida a temperatura 

corporal de todas as pessoas à entrada no recinto, além de solicitar a apresentação do 

Código de Saúde de Macau. Qualquer pessoa que apresente febre ou sintomas 

respiratórios a qualquer momento deve ser impedida de entrar no local. 

1.6 Todas as pessoas presentes no local devem usar máscara quando não estão a comer e 

manter a distância adequada. A máscara deve ser removida e guardada de forma 

adequada durante as refeições para evitar poluição do meio ambiente e outras coisas. 

1.7 Alimentos ou bebidas para colecta dos clientes devem ser adequadamente embalados 

ou cobertos, tanto quanto possível. 

1.8 Não devem ser disponibilizados nas mesas temperos, talheres ou palhinhas para uso 

dos convidados. É recomendado que os funcionários forneçam a devida quantidade 
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conforme a refeição ou tomem outras medidas para evitar a contaminação de temperos, 

talheres e palhinhas pelos convidados. 

1.9 Caso um grande número de convidados, artistas ou funcionários estiver doente, o 

organizador e o Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde 

devem ser notificados. 

II. Higiene ambiental 

2.1 Deve ser colocado gel desinfectante de mãos com álcool à entrada e em outros locais 

próprios para uso dos convidados.  

2.2 Devem ser intensificadas a limpeza e desinfecção de equipamentos e materiais nas 

instalações do local do evento, em especial, mesas, assentos, instalações sanitárias, 

entre outros locais de fácil acesso a mãos. 

2.3 Deve ser proporcionado, nas instalações sanitárias, suficiente sabão líquido e toalhas 

de papel descartáveis ou secadores de mãos, e garantido o funcionamento normal do 

equipamento. 

2.4 Deve ser mantido ar fresco suficiente nos espaços fechados; na necessidade de uso do 

ar-condicionado, esse deve ser mantido em bom funcionamento dos sistemas de ar 

fresco e de filtração, bem como devem ser feitas a limpeza e desinfecção. 

Para orientações sobre ventilação e uso de ar-condicionado em estabelecimentos públicos, 

desinfecção ambiental e de material, higiene pessoal, entre outras, consulte a Página Electrónica 

Especial contra Epidemias: https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19. 
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