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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

Assembleia Legislativa, Lam Lon Wai 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e após consulta 

realizada ao Gabinete do Secretário Para a Segurança, apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam Lon Wai, de 8 de Julho de 

2022, enviada a coberto do ofício n.º 728/E553/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa de 1 de Agosto de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo em 1 de Agosto de 2022: 

Para garantir que os voluntários possam prestar serviços, em ambiente 

seguro, nos postos de testes de ácido nucleico, não só foram destacados agentes 

policiais para manterem a ordem e prestarem apoio em situações de emergência, 

como também a DSEDJ adoptou diversas medidas para garantir a segurança dos 

voluntários, estipulando que aqueles que participem nos trabalhos dos postos de 

testes de ácido nucleico devem ter idade igual ou superior a 18 anos e possuir duas 

doses da vacina contra a COVID-19, adquirindo seguros de acidentes pessoais 

para todos os voluntários e que, caso sejam contagiados com COVID-19 durante o 

exercício de funções e sejam residentes locais, tenham acesso gratuito a cuidados 

de saúde. Também são fornecidos suficientes materiais de protecção aos 

voluntários, tais como, máscara com especificação sanitária, vestuário de 

protecção, máscara de protecção do rosto, chapéu protector, luvas e cobertura para 

sapatos, detergente desinfectante com álcool, entre outros materiais de protecção. 

Antes de começarem os trabalhos, o pessoal médico e de enfermagem ensina aos 

voluntários como devem usar e retirar as peças de vestuário e os materiais de 

protecção; ao mesmo tempo, também foram elaboradas orientações destinadas aos 

coordenadores dos postos de testes do ácido nucleico, a fim de prestar, da melhor 

forma possível, os cuidados necessários aos voluntários, assegurando que 

voluntários tenham tempo suficiente para descansar e participar nas acções de 
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combate à epidemia. 

As autoridades de segurança têm vindo a participar activamente nos trabalhos 

de prevenção e controlo da epidemia levados a cabo pelo Governo da RAEM. 

Durante o período de realização dos testes massivos e testes dos grupos chave e 

zonas alvo, os SA, o CPSP, a PJ, a Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 

de Macau e a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau têm reforçado o 

pessoal efectivo para a manutenção da ordem nos postos de teste de ácido 

nucleico, procurando manter a distância mínima de 1 metro entre as pessoas, de 

forma a reduzir o risco de ocorrência de infecções cruzadas dentro dos postos. 

Relativamente aos “conflitos” ocorridos nos postos de teste de ácido nucleico 

entre cidadãos, a polícia interveio pronta e imediatamente para o tratamento dos 

casos, de acordo com a lei, a fim de garantir a segurança dos cidadãos. 

A par disso, as entidades da área da segurança têm mantido uma estreita 

comunicação com os Serviços de Saúde e a Direcção dos Serviços de Educação e 

de Desenvolvimento da Juventude, de forma a aperfeiçoar constantemente o 

funcionamento dos postos de ácido nucleico, nomeadamente no que respeita ao 

número de postos, procedimento de realização do teste, controlo da ordem, 

distribuição dos pontos de teste, controlo da marcação, relatórios sobre o número 

de pessoas em espera nos postos. Graças ao esforço empenhado das entidades 

competentes e à colaboração dos cidadãos, o funcionamento dos postos melhorou 

substancialmente no que diz respeito ao tempo de espera, tempo de teste, ordem, 

entre outros.  

Aos 17 de Agosto de 2022. 
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