
Aviso de Retoma dos Serviços das Instalações de Actividades Recreativas 

da DASFP 

Em resposta ao desenvolvimento da propagação do novo tipo de coronavirus, que foi atenuado, 

os serviços das instalações subordinadas à DASFP, o balcão de atendimento e a sala de leitura da Rua 

do Campo, n.º 78, Edf. Com. Chong Kin, 9º andar, Macau, a sala de actividades recreativas, 10º andar, 

a instalação localizada na Av. Dr. Mário Soares, Edf. Montepio, 5º andar, bem como o Centro de 

Actividades para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, Rua de Coimbra, n.º 225, 2º andar, Taipa, 

serão retomados no dia 18 de Agosto de 2021. Para reduzir o risco de infecção e de acordo com as 

orientações de prevenção epidemiológica sobre a prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de 

coronavírus emitidas pelos Serviços de Saúde, a DASFP vai adoptar as seguintes medidas nas 

referidas instalações: 

1. Usar a máscara, sujeitar-se à medição da temperatura corporal, mostrar o Código de Saúde de 

Macau e seguir as instruções de uso das instalações dos funcionários no local; 

2. Prestar atenção à higiene individual e manter uma distância social adequada das outras pessoas 

durante o uso das instalações; 

3. Para respeitar as regras das medidas de controlo de pessoas, o número máximo de pessoas 

admitidas nas salas de actividades recreativas no 10º andar do Edf. Com. Chong Kin, Macau e do 

Centro de Actividades para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, Taipa, é, ao mesmo tempo, 

de 12 pessoas respectivamente; 

4. Cada beneficiário poderá usar a instalação no máximo 1h. Caso não haja outros utentes à espera, 

o utente poderá continuar a usar a respectiva instalação; 

5. Para realizar trabalhos regulares de limpeza e da desinfecção, durante o período de abertura, 

algumas instalações serão temporariamente suspensas e os utentes deverão cooperar na adopção 

desta medida; 

6. Os serviços de duche e de ténis de mesa, bem como a Á rea Exclusiva de Escritório das 

Associações dos Trabalhadores dos Serviços Públicos do Centro de Actividades para os 

Trabalhadores dos Serviços Públicos serão suspensos, até novo aviso. 
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