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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Como reforçar a protecção dos voluntários nos trabalhos de combate à 

epidemia 

 

Suspeita-se que, há dias, uma pessoa não tenha respeitado a fila de espera no 

posto de testes de ácido nucleico do Fai Chi Kei, e quando alguns voluntários se lhe 

dirigiram para a aconselhar, foram agredidos e empurrados, e sofreram ferimentos 

nas mãos. Entretanto, outros voluntários pediram ajuda à polícia, que chegou 

rapidamente ao posto para tratar do assunto. A sociedade criticou estes actos de 

violência, e as lesões sofridas pelos voluntários deixaram a sociedade angustiada. 

Espera-se que o Governo trate o problema com seriedade e reforce o apoio e a 

protecção aos voluntários e ao pessoal que presta apoio aos trabalhos de inspecção. 

Este surto da epidemia já dura há muito tempo. Neste último mês, devido à 

gravidade da situação, foram lançadas várias medidas de prevenção e realizados 

vários testes de ácido nucleico, o que tem agravado, inevitavelmente, o 

descontentamento da população. Segundo muitos voluntários e profissionais de 

saúde, os cidadãos facilmente se zangam, mais do que no passado, e são 

verbalmente agressivos. Compreende-se que sintam muitas dificuldades e 

insatisfação perante este surto epidémico e que estejam cansados da luta contra a 

epidemia, mas isto não pode ser pretexto para a agressividade verbal e a violência 

física. Os voluntários e os profissionais de saúde também sofrem muita pressão 

durante esta fase da epidemia, mas continuam a trabalhar com empenho, o que 

merece o nosso respeito. A sociedade deve apoiá-los e colaborar mantendo-se calma, 

respeitando a ordem e lutando, em conjunto, contra a epidemia, para que a sociedade 

possa voltar à normalidade, o mais rápido possível. 

Com a gravidade da situação epidémica, o Governo também tem continuado a 
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melhorar os equipamentos de protecção dos voluntários, para que estes possam 

trabalhar com tranquilidade, o que merece o nosso reconhecimento. No entanto, para 

os voluntários que prestam apoio nos trabalhos contra a epidemia, o Governo fornece 

apenas um seguro geral contra acidentes de trabalho, o que deixou alguns 

preocupados com a possibilidade de serem infectados e com o impacto para o seu 

trabalho normal e a sua saúde após a infecção, daí a hesitação das pessoas em 

voluntariarem-se. Porém, no futuro, ainda pode vir a ser necessário um grande 

número de voluntários, portanto, espera-se que o Governo reforce ainda mais a 

protecção dos mesmos. 

 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. O Governo deve alargar o âmbito de protecção do seguro para os voluntários. Vai 

fazê-lo? Como é que vai optimizar a formação, os equipamentos e o ambiente de 

descanso dos voluntários, para que estes possam prestar apoio aos trabalhos 

contra a epidemia com tranquilidade? 

2. No passado, o tempo de espera nos postos de testes de ácido nucleico era muito 

longo, o que levou a população a fazer barulho. E só a força dos voluntários não 

foi suficiente para resolver os problemas, apesar de haver apoio da polícia. Mas 

perante a instabilidade emocional dos cidadãos, o Governo deve reforçar ainda 

mais a força policial, no sentido de se manter a ordem nos postos de testes de 

ácido nucleico, reduzindo os riscos de infecção e protegendo a segurança pessoal 

dos voluntários. Vai fazê-lo? 

 

8 de Julho de 2022 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Lon Wai 


