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預防新型冠狀病毒肺炎－乘搭飛機的建議
Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus (COVID-19) Recomendações para viagens aéreas
1.
1.1.

1.2.

Planeamento e avaliação prévios
Viagens de ida e volta a diferentes países ou regiões é um factor de risco de
pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus (COVID-19), portanto, é
necessário considerar cuidadosamente a necessidade de tal, em especial a
deslocação a países ou regiões com risco médio e alto da pneumonia causada pelo
novo tipo de coronavírus; não sendo necessário, é recomendado o adiamento da
viagem.
Na necessidade de viajar para diferentes países ou regiões, deve avaliar
cuidadosamente os diferentes riscos de infecção em portos e meios de transporte,
assim como aquando da suspensão temporária de voos. É recomendado optar por
voos directos.

1.3.

Os governos de outros locais poderão adoptar medidas de prevenção epidémica,
como isolamento, para indivíduos com risco de infecção, portanto o residente deve
considerar cuidadosamente as políticas e as medidas aplicadas nos destinos e locais
de escala dos voos, ao escolher o voo.

1.4.

1.5.

Deve prestar muita atenção à própria condição física e dos que o acompanham.
Sempre que sentir desconforto, como febre ou sintomas do tracto respiratório, deve
adiar a viagem e recorrer a tratamento médico o mais rápido possível.
Deve levar consigo itens de protecção suficientes, como máscaras, solução antiséptica de base alcoólica para desinfectar as mãos (observar os requisitos de
segurança das companhias aéreas e aeroportos), toalhetes de papel desinfectantes e
estar preparado para emergências, adquirindo seguro de viagem.

2.

Medidas preventivas aquando de espera

2.1
2.2
2.3
2.4

Deve usar máscara ao aguardar voo e manter sempre uma distância de pelo menos 1
metro dos outros.
Deve reduzir o uso de equipamentos públicos nas salas de espera.
Deve lavar as mãos após o uso de instalações sanitárias.
Deve evitar contacto próximo com pessoas com sintomas de tracto respiratório.

3.

Medidas preventivas em voo

3.1.

Se possível, deve manter uma boa distância dos restantes passageiros para reduzir
contacto.
Deve usar sempre máscara e, na necessidade de comer, considerar fazê-lo num

3.2.
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預防新型冠狀病毒肺炎－乘搭飛機的建議
Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus (COVID-19) Recomendações para viagens aéreas
período diferente dos outros;
3.3.
Deve desinfectar as mãos com solução anti-séptica de base alcoólica antes de comer,
e evitar levar comida directamente à boca com as mãos.
3.4.
Deve usar cuidadosamente as instalações sanitárias, evitar o máximo possível tocar
em superfícies de objectos e lavar bem as mãos após uso das instalações sanitárias.
3.5.
Devem cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel ao espirrar ou tossir e lavar
as mãos o mais rápido possível ou desinfectar as mãos com solução anti-séptica de
base alcoólica, evitar tocar na boca, nariz e olhos antes de lavar as mãos, na falta de
lenços, cobrir a boca e o nariz com roupas ou cotovelos em vez de usar as palmas
das mãos.

4.

Precauções após regresso a Macau

4.1

À entrada de Macau, todos os indivíduos devem preencher a declaração de saúde
com sinceridade. Quem permaneceu em países ou regiões com risco médio e alto da
pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus nos últimos 21 dias, deve tomar a
iniciativa de informar e seguir as instruções dos Serviços de Saúde aquando da
entrada em Macau,; quando necessário, deve ser sujeito a observação clínica em
locais designados, de acordo com as exigências da autoridade sanitária.

4.2

Relativamente às pessoas não sujeitas a observação médica obrigatória aquando da entrada,
caso tenham estado em países ou regiões que previamente haviam sido considerados com
risco médio e alto da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus nos últimos 21 dias
anteriores à entrada em Macau, devem apresentar o Código de Saúde de Macau e adoptar
as medidas antiepidémicas respectivas segundo a gestão de cores assinaladas no Código de
Saúde.

4.3

Sentindo algum desconforto, como febre ou sintomas do tracto respiratório, deve usar
máscara e recorrer de imediato a tratamento médico, evitar apanhar transportes públicos,
contactando o Corpo de Bombeiros para o transporte para o hospital em ambulância. Em
consulta, deve informar com sinceridade o médico do histórico de viagens e contacto, e
seguir as instruções do médico.

Para outras recomendações de higiene pessoal, consulte a página de Prevenção de Epidemias:
https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19
Centro de Prevenção e Controlo da Doença
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