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預防新型冠狀病毒肺炎－場所對持澳門健康碼紅碼及黃碼人士的管理建議 

Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus – 

Recomendações para gestão de pessoas com Código de Saúde de Macau de 

cor vermelha e amarela 
 

O Código de Saúde de Macau pode ajudar os estabelecimentos a identificar indivíduos 

infectados ou suspeitos de infecção com pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus. Para 

impedir que as pessoas mencionadas entre em locais lotados e levem à propagação da doença, as 

presentes orientações foram elaboradas para cumprimento pelos estabelecimentos. 

I. Indivíduos com código vermelho 

Quando o Código de Saúde de Macau de um indivíduo é de cor vermelha e exibe “Entrada 

Não Permitida”, em geral representa as seguintes situações:  

1.1 Indivíduo diagnosticado com pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus; 

1.2 Indivíduo com contacto próximo com caso confirmado; 

1.3 Indivíduo suspeito de infecção a aguardar resultado do teste; 

1.4 Indivíduo que esteve em local com alto risco de infecção da pneumonia causada pelo 

COVID-19 nos 14 dias anteriores à entrada em Macau. 

Proposta de gestão: Para reduzir a hipótese de serem infectadas outras pessoas que se encontram 

nas instalações, deve ser recusada entrada a pessoas com código vermelho. 

II. Indivíduos com código amarelo 

Quando o Código de Saúde de Macau de um indivíduo é de cor amarela e exibe 

“Necessidade de Autogestão da Saúde”, em geral representa as seguintes situações:  

2.1 Auto-declaração de sintomas de febre; 

2.2 Auto-declaração do aparecimento de sintomas de tosse aguda, dores de garganta ou 

falta de ar;  

2.3 Contacto geral (o indivíduo permaneceu num mesmo local que um paciente 

diagnosticado, mas não teve contacto próximo com o mesmo). 
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Proposta de gestão: Não sendo necessário, o indivíduo com código amarelo deve evitar entrar 

em locais com aglomeração de pessoas; se necessário, no estabelecimento devem ser tomadas 

medidas adequadas para minimizar, tanto quanto possível, a hipótese do indivíduo com código 

amarelo estar em contacto com outras pessoas. 

Para precauções relacionadas com autogestão da saúde e demais orientações sobre a 

prevenção contra a pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, consulte a Página 

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

 

Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos  

Serviços de Saúde da Região Administrativa Especial de Macau 

https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19

