
 

公職福利處活動及興趣班的防疫指引及措拖公告  

 

因應新型冠狀病毒疫情的發展，由 2022 年 6 月 1 日起，所有

出席本局公職福利處舉辦的活動／興趣班之人士，須於首次出席

時向導師或職員出示已完成新型冠狀病毒疫苗初種系列的全程接

種（滅活或信使核糖核酸疫苗為 2 劑）達 14 天的證明，或出示新

型冠狀病毒核酸檢測七天內結果為陰性的證明（費用自付）。倘參

加者不符合上述要求，本處有權取消參與資格，已繳交的費用不予

退還，報名時敬請注意上述規定。  

參加者進入活動場所／課室時須接受體溫檢測，並出示顯示

為綠碼的「澳門健康碼」，方可參與活動／興趣班。如有呼吸道感

染症狀或身體不適，敬請儘速求醫。  

活動／上課期間，參加者應全程配戴口罩及保持適當的社交

距離，倘除下口罩時應保持至少 2 米距離。  

本處將視乎疫情的最新發展情況，對相關活動及興趣班的安

排可能作出調整，敬請留意最新訊息及公佈，並感謝參加者的理解

及配合。   

公職福利處 

2022年 05月 06日 



 

Aviso sobre as Orientações e Medidas de Prevenção Epidemiológica  

para as Actividades e Cursos Recreativos Organizados pela Divisão  

de Apoio Social à Função Pública 
 

Em resposta ao desenvolvimento da epidemia do novo coronavírus, a partir de 1 de 

Junho de 2022, todos os presentes nas actividades / cursos recreativos organizados pela 

DASFP do SAFP, devem apresentar ao formador ou funcionário a prova de que decorreram 

14 dias após a conclusão da administração do esquema vacinal completo da série de vacinação 

inicial das vacinas contra a COVID-19 (são 2 doses da vacina inactivada ou da vacina mRNA), 

ou em alternativa, o certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico emitido nos 

últimos sete dias, a expensas suas, no primeiro dia das actividades / cursos recreativos. Caso 

os participantes não preencham os requisitos acima mencionados, a DASFP reserva-se o 

direito de desqualificar os participantes e não serão reembolsadas as taxas já pagas. Posto isto, 

a DASFP solicita a atenção dos participantes relativamente às disposições acima mencionadas 

no acto de inscrição. 

Todos os participantes que entram nos locais de actividades / salas de aula devem ser 

sujeitos à medição da temperatura corporal e apresentar o Código de Saúde de Macau com 

cor verde para poderem participar nas actividades / cursos recreativos. Caso revelem sintomas 

de dificuldades respiratórias ou sintam desconforto físico, aconselha-se a que procurem 

atendimento médico o mais rapidamente possível. 

Durante as actividades / aulas, os participantes devem usar máscara a tempo inteiro e 

manter uma distância social adequada, caso sem máscara devem manter pelo menos 2 metros 

de distância dos outros participantes. 

Dependendo da mais recente situação relativamente à epidemia, a organização das 

respectivas actividades e cursos recreativos poderá ser alterada pela DASFP. Por favor, 

prestem atenção às últimas informações e dados divulgados, pelo que agradece-se a 

compreensão e a colaboração dos participantes. 

                                                     DASFP 

06/05/2022 


