Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus
(COVID-19)– Precauções de combate contra a epidemia para os
expositores e visitantes de Macau
I. Prevenção da COVID-19 – Requisitos de prevenção para os expositores de Macau
-

-

-

Os expositores devem apresentar, ao entrar no recinto, o cartão de expositor e
o “Código de Saúde de Macau” e usar máscara. Se a temperatura corporal for
normal, podem entrar no pavilhão.
Os expositores que entram no pavilhão devem usar máscara de forma
correcta durante todo o tempo e manter uma distância de 1 metro dos outros
cidadãos.
Os expositores devem equipar-se com luvas descartáveis, uma solução à base
de álcool e uma quantidade apropriada de máscaras.
Os expositores devem garantir a boa circulação do ar no seu stand. O uso
correcto de máscara é exigido nas negociações entre os comerciantes e
participantes. Deve-se planear, de forma razoável, a disposição de lugares e as
altas partes de negociação devem manter uma distância segura.

II. Prevenção da COVID-19 – Requisitos de prevenção para os
visitantes de Macau
- Os visitantes devem usar máscara e apresentar o “Código de
Saúde”. Se a temperatura corporal for normal, podem entrar
no pavilhão.
- Os visitantes que entram no pavilhão devem usar sempre
máscara de forma correcta durante todo o tempo e manter
uma distância de 1 metro dos outros cidadãos.
- Aconselha-se que os visitantes mantenham uma distância
segura e evitem o aperto de mãos.

Para mais informações sobre o combate contra a epidemia, visite a Página Electrónica Especial
contra Epidemias do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus do
governo da Região Administrativa Especial de Macau:
https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/pt.aspx#clg17458

Para mais detalhes ou novidades, agradecemos que contacte o Centro Administrativo e de Serviços
da MIF através do telefone +853-28828711, ou visite a página electrónica do evento interessado.
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