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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Aperfeiçoamento das medidas de prevenção epidémica em Macau 

 

A situação epidémica em Macau desenvolveu-se rapidamente, com o número de 

casos confirmados, de zonas de controlo selado e de prevenção a aumentar 

continuamente. Para detectar precocemente potenciais casos na comunidade, o 

Governo da RAEM realizou, num curto espaço de tempo, várias rondas de testes em 

massa de ácido nucleico para toda a população. Ademais, foram aplicadas medidas 

de controlo dos códigos vermelhos e amarelos em dezenas de edifícios, exigindo aos 

portadores de código amarelo que procedessem, de acordo com o estipulado, a testes 

de ácido nucleico e a testes rápidos de antigénio. Além disso, o Governo ajustou ainda 

as medidas de acordo com a evolução da situação real, por exemplo, reforçou em 

número o pessoal nos postos de testes de ácido nucleico e nos veículos itinerantes 

de colheita de amostras, com vista a facilitar a vida da população e a garantir a sua 

segurança. 

Compreende-se que as medidas adoptadas pelo Governo visam detectar os 

casos com a maior brevidade possível, para efeitos de tratamento atempado, mas 

como os resultados dos testes de ácido nucleico não são revelados no código de 

saúde, muitos residentes têm, de acordo com as exigências, de fazer mais testes num 

curto espaço de tempo, o que exige a mobilização de mais pessoal, aumentando 

assim quer a pressão nos postos de testagem quer os riscos de propagação da 

epidemia. Devido ao controlo aplicado aos portadores de código amarelo, a sua vida 

foi bastante afectada com as limitações impostas às suas deslocações, e o impacto 

para as pessoas idosas e com dificuldades de locomoção ainda é maior; e mais, como 

o atendimento das chamadas de urgência é difícil, sentem-se muito desamparados. 

Quanto aos testes rápidos de antigénio, muitos sectores e residentes esperam que o 

Governo disponha de uma solução adequada para o fornecimento dos respectivos 

kits, pois, segundo alguns cidadãos, a qualidade dos kits de testes rápidos difere de 

marca para marca, o seu fornecimento é instável no mercado, e os preços também 
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oscilam, portanto, esperam que o Governo assegure uma fiscalização rigorosa. Como 

a situação epidémica se repete e o número de casos confirmados tem aumentado, os 

problemas mencionados têm de ser resolvidos adequadamente, portanto, solicita-se 

ao Governo que optimize as actuais medidas preventivas, a fim de reduzir os impactos 

para a população e os riscos de propagação da epidemia. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. De acordo com o actual número de casos confirmados em Macau, não se exclui 

a possibilidade de o Governo continuar a avançar com mais rondas de testes em 

massa de ácido nucleico para toda a população. Há dias, os Serviços de Saúde 

afirmaram que estão a efectuar testes para a revelação do resultado do teste de ácido 

nucleico no código de saúde de Macau, medida esta que vai ser implementada quando 

os testes estiverem concluídos. Assim, por forma a facilitar a vida aos residentes e a 

evitar repetições, espera-se que o Governo disponibilize, quanto antes, a revelação 

dos resultados dos testes em massa de ácido nucleico. Para além disso, de que outras 

medidas de melhoria dispõe o Governo para optimizar e estabilizar o sistema de testes 

de ácido nucleico? 

2. De acordo com os regulamentos de prevenção epidémica, os portadores de 

código amarelo enfrentam dificuldades na utilização dos transportes públicos e na 

entrada nos estabelecimentos de compras e de restauração. Todavia, muitos produtos 

à venda no mercado não estão a ser atempadamente repostos. Mais, o Grupo de 

Suporte Vital e Social, organizado pelo Instituto para os Assuntos Municipais e pelo 

Instituto de Acção Social, está também a enfrentar uma enorme pressão de trabalho, 

o que leva a que as necessidades básicas de vida dos portadores de código amarelo 

não possam ser satisfeitas. Relativamente aos portadores de código amarelo e às 

pessoas com dificuldades de locomoção, o que é que o Governo vai fazer para 

optimizar as medidas de apoio no âmbito das deslocações e do abastecimento de 

bens essenciais? 

3. Actualmente, o Governo disponibiliza, gratuitamente, kits de testes rápidos de 

antigénio e máscaras N95 aos trabalhadores de determinados sectores e aos 
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participantes nos testes em massa de ácido nucleico para toda a população, mas no 

caso dos trabalhadores do sector do jogo, são as próprias concessionárias que os 

fornecem, também de forma gratuita. Porém, tendo em conta que muitos sectores de 

alto risco ainda não conseguiram obter o respectivo apoio, o Governo vai alargar o 

âmbito da cobertura de apoio, para que mais sectores, tais como os da construção 

civil, da administração predial e da limpeza, possam ser beneficiados? Além disso, 

pode tomar como referência o plano das máscaras, para fornecer aos cidadãos kits 

de testes rápidos de antigénio e máscaras N95. Vai fazê-lo? 
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