
CONTROLE DE FRONTEIRAS

Este controle tem como objetivo reunir as principais informações sobre os
procedimentos adotados pelos principais países. No entanto, ressaltamos que devido
às constantes mudanças no cenário mundial, as informações que seguem estão
sujeitas a alterações.

• AFEGANISTÃO

Atualizado em  18/05/2021

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo
96 horas antes da partida do último voo direto para o Afeganistão. O resultado do teste
deve ser em inglês ou persa.

-Não se aplica a passageiros menores de 8 anos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• ÁFRICA DO SUL

Atualizado em 15/03/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os passageiros só podem aterrar na Cidade do Cabo (CPT), Durban (DUR),
Nelspruit (MQP) ou Joanesburgo: Lanseria International (HLA) e Tambo International
(JNB).

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam pela África do Sul devem ter um
resultado negativo do teste de PCR COVID-19 emitido no máximo 72 horas antes da
partida do primeiro ponto de embarque. - Não se aplica a passageiros menores de 5
anos.

Um "Questionário de saúde do viajante" preenchido deve ser enviado em
https://sa-covid-19-travel.info/ - no máximo 2 dias antes da partida.

https://sa-covid-19-travel.info/
https://sa-covid-19-travel.info/


Os passageiros e a tripulação da companhia aérea estão sujeitos a exames
médicos.

A tripulação da companhia aérea pode estar sujeita a um teste COVID-19 na
chegada.

Isenções de visto para nacionais da França, Alemanha, Itália, Coréia (Rep.),
Portugal, Cingapura, Espanha, EUA, para passageiros com passaporte de Hong Kong
(RAE da China) e para passageiros com passaporte britânico normal com
nacionalidade "British Cidadão ", foram reintegrados.

Mais informações relacionadas ao COVID-19 podem ser encontradas em
https://www.gov.za/Coronavirus/travel .

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• ALBÂNIA

Atualizado em 14/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os regulamentos de entrada do COVID-19 foram suspensos em 13 de maio de 2021.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• ALEMANHA

Atualizado em 07/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes na Alemanha;

- passageiros que chegam da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália,
Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia,
Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia ou Suíça; Isto não se
aplica aos seguintes passageiros que chegam de um país diferente de Botswana,
Brasil, Eswatini (Suazilândia), Índia, Lesoto, Malaui, Moçambique, Nepal, África do Sul,
Reino Unido, Uruguai, Zâmbia ou Zimbábue:

https://www.gov.za/Coronavirus/travel


- nacionais de Andorra, Mónaco, São Marino, Suíça, Cidade do Vaticano (Santa Sé) e
Estados-Membros do EEE;

- familiares imediatos de nacionais dos Estados-Membros do EEE e da Suíça. Devem
apresentar comprovante de vínculo familiar;

- familiares imediatos de residentes na Alemanha. Devem apresentar comprovante de
vínculo familiar;

- passageiros com autorização de residência emitida por Andorra, Mónaco, São
Marino, Suíça, Cidade do Vaticano (Santa Sé) ou um Estado-Membro do EEE;

- Cidadãos britânicos com autorização de residência emitida pela Alemanha antes de
31 de dezembro de 2020;

- passageiros com um visto "D" de longa duração emitido por um Estado-Membro do
EEE ou pela Suíça;

- residentes da Austrália, Israel, Japão, Coréia (Rep.), Nova Zelândia, Cingapura e
Tailândia.Eles devem ter vivido no país de residência nos últimos 6 meses;

- pessoal militar;

- marinheiros mercantes;

- alunos;

- companheiros solteiros de residentes na Alemanha. Eles devem ter um convite por
escrito e uma cópia do documento de identidade do residente na Alemanha. Eles
também devem ter uma declaração e ser capaz de apresentar prova de seu
relacionamento.

Passageiros que chegam de Botswana, Brasil, Eswatini (Suazilândia), Índia,
Lesoto, Malawi, Moçambique, Nepal, África do Sul, Reino Unido, Uruguai, Zâmbia ou
Zimbábue não estão autorizados a transitar pela Alemanha para a Áustria, Bélgica,
Dinamarca, Estônia , Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália,
Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia,
Portugal, Eslovênia, Espanha, Suécia ou Suíça.

- Isso não se aplica a cidadãos e residentes na Alemanha.

-Informações relativas a documentações e quarentena:

Cidadãos e residentes da Alemanha que entram ou transitam pela Alemanha
vindos de Botswana, Brasil, Eswatini (Suazilândia), Índia, Lesoto, Malaui,
Moçambique, Nepal, África do Sul, Reino Unido, Uruguai, Zâmbia ou Zimbábue devem
ter:

- um teste de antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 24 horas antes da
chegada; ou

- um teste COVID-19 PCR, RT-LAMP ou TMA negativo obtido no máximo 72 horas
antes da chegada. O resultado do teste deve ser em inglês, francês, alemão, italiano
ou espanhol.

- Isto não se aplica a:



- passageiros com menos de 6 anos;

- passageiros em trânsito pela Alemanha para um Estado-Membro não Schengen.

Os passageiros que entram ou transitam pela Alemanha de um país diferente de
Botswana, Brasil, Eswatini (Suazilândia), Índia, Lesoto, Malawi, Moçambique, Nepal,
África do Sul, Reino Unido, Uruguai, Zâmbia ou Zimbabwe devem ter:

- um COVID negativo Teste do antígeno -19 realizado no máximo 48 horas antes da
chegada; ou

- um teste COVID-19 PCR, RT-LAMP ou TMA negativo obtido no máximo 72 horas
antes da chegada. O resultado do teste deve ser em inglês, francês, alemão, italiano
ou espanhol.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 6 anos;

- passageiros com resultado de teste COVID-19 PCR, RT-LAMP ou TMA positivo
emitido pelo menos 28 dias e no máximo 6 meses antes da chegada. Eles não devem
ter estado nos últimos 10 dias em Botsuana, Brasil, Eswatini (Suazilândia), Índia,
Lesoto, Malaui, Moçambique, Nepal, África do Sul, Reino Unido, Uruguai, Zâmbia ou
Zimbábue;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19, se nos últimos 10 dias não
estiveram em Botswana, Brasil, Eswatini (Suazilândia), Índia, Lesoto, Malaui,
Moçambique, Nepal, África do Sul, Reino Unido, Uruguai, Zâmbia ou Zimbábue . O
certificado deve indicar que receberam a vacina pelo menos 14 dias antes da partida e
deve ser em inglês, francês, alemão, italiano ou espanhol. As vacinas aceitas são
AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna e Pfizer-BioNTech;

- passageiros em trânsito pela Alemanha para um Estado-Membro não Schengen.

A tripulação da companhia aérea entrando na Alemanha vinda de Botswana,
Brasil, Eswatini (Suazilândia), Índia, Lesoto, Malawi, Moçambique, Nepal, África do
Sul, Reino Unido, Uruguai, Zâmbia ou Zimbábue deve ter:

- um teste de antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 24 horas antes da
chegada; ou

- um teste COVID-19 PCR, RT-LAMP ou TMA negativo obtido no máximo 72 horas
antes da chegada. O resultado do teste deve ser em inglês, francês, alemão, italiano
ou espanhol.

Tripulação de linha aérea entrando na Alemanha vinda de Andorra, Argentina,
Armênia, Aruba, Bahrain, Bolívia, Bonaire, Santo Eustatius e Saba, Bósnia e
Herzegovina, Cabo Verde, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Curaçao, Equador, Egito,
Estônia, França , Geórgia, Hungria, Irã, Jordânia, Kosovo (Rep.), Kuwait, Letônia,
Líbano, Maldivas, Malta, México, Mongólia, Montenegro, Macedônia do Norte (Rep.),
Omã, Território Palestino, Paraguai, Polônia, Catar, Sérvia , Seychelles, Eslováquia,
Eslovênia, St. Maarten, Sudão, Síria, Tanzânia, Tunísia ou Ucrânia devem ter:

- um teste de antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 48 horas antes da
chegada; ou



- um teste COVID-19 PCR, RT-LAMP ou TMA negativo obtido no máximo 72 horas
antes da chegada. O resultado do teste deve ser em inglês, francês, alemão, italiano
ou espanhol.

- Isso não se aplica à tripulação de linha aérea que está na Alemanha por menos de
72 horas.

Os passageiros que chegam de uma área de risco devem se registrar antes da
partida em https://www.einreiseanmeldung.de .

A tripulação da linha aérea que chega de uma área de alta incidência ou uma
área de variante de preocupação deve se registrar antes da partida em
https://www.einreiseanmeldung.de .

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena por 10 ou 14 dias. Detalhes
podem ser encontrados em
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-ente
ring-germany.html .

- Isso não se aplica a passageiros com um certificado de vacinação COVID-19 se eles
nos últimos 10 dias não estiveram em Botsuana, Brasil, Eswatini (Suazilândia), Índia,
Lesoto, Malawi, Moçambique, Nepal, África do Sul, Reino Unido, Uruguai, Zâmbia ou
Zimbabué. O certificado deve indicar que receberam a vacina pelo menos 14 dias
antes da partida e deve ser em inglês, francês, alemão, italiano ou espanhol. As
vacinas aceitas são AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna e Pfizer-BioNTech.

Mais informações relacionadas ao COVID-19 podem ser encontradas em
http://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.h
tml .

- Informações relativas a seguros:

Não há informações relativas a seguros.

• ANGUILLA

Atualizado em 25/05/2021.

-Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem preencher um "Pedido de Entrada" antes da partida em
https://ivisitanguilla.com/ ;

Eles devem apresentar um "Certificado de Autorização Eletrônica de Viagem" na
chegada.

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste COVID-19 RT-PCR emitido
no máximo 3 a 5 dias antes da chegada.

Os passageiros estão sujeitos a um teste PCR COVID-19 na chegada.

https://www.einreiseanmeldung.de
https://www.einreiseanmeldung.de
https://www.einreiseanmeldung.de
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-entering-germany.html
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Os passageiros estão sujeitos à quarentena por até 14 dias. Mais detalhes podem ser
encontrados em
https://escape.ivisitanguilla.com/anguilla-updates-public-health-protocols-for-visitors/ .

-Informações relativas a seguros:

Os passageiros devem ter seguro saúde para cobrir despesas com COVID-19.-
Isso não se aplica a residentes de Anguila.

• ANGOLA

Atualizado em 18/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Não se aplica a:

- nacionais e residentes em Angola;

- passageiros com autorização de trabalho emitida por Angola;

- passageiros que regressam através de Angola ao seu país de residência.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um negativo impresso do teste COVID-19 RT-PCR
feito no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. O resultado
do teste deve ser em inglês ou português.

Os passageiros devem preencher um "Formulário de Registro de Viagem (FRV)"
no máximo 72 horas antes da partida em https://www.covid19.gov.ao/ e obter uma
aprovação; e

- estão sujeitos a um teste rápido COVID-19 na chegada; e

- estão sujeitos à quarentena por 10 dias.

A tripulação da companhia aérea está sujeita ao auto-isolamento até o próximo
voo.

As autorizações de residência, os cartões de refugiado e os vistos de estada
temporária emitidos por Angola que expiraram após 28 de fevereiro de 2020 são
considerados válidos até 31 de julho de 2021.

https://escape.ivisitanguilla.com/anguilla-updates-public-health-protocols-for-visitors/
https://www.covid19.gov.ao/


- Informações relativas a seguros:

Não há informações sobre seguro, gentileza verificar.

• ANTÍGUA E BARBUDA

Atualizado em 18/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros que chegam ou estiveram no Brasil,
Índia ou África do Sul nos últimos 14 dias.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam por Antígua e Barbuda devem ter um
resultado de teste COVID-19 RT-PCR negativo com base em um swab nasal ou oral. A
prova deve ter sido realizada no máximo 7 dias antes da partida do primeiro ponto de
embarque.

- Não se aplica a passageiros menores de 12 anos.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos na chegada.

Os passageiros estão sujeitos à quarentena por até 14 dias.

Os passageiros podem estar sujeitos ao teste COVID-19 na chegada.

Um Formulário de Declaração de Saúde preenchido deve ser apresentado às
Autoridades Sanitárias Portuárias na chegada.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea que passarem a noite em
trânsito devem permanecer em um hotel ou em uma instalação designada até o
próximo voo.

Mais informações relacionadas ao Coronavirus (COVID-19) podem ser encontradas
em https://visitantiguabarbuda.com/travel-advisory/ .

- Informações relativas a Seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

https://visitantiguabarbuda.com/travel-advisory/


• ARÁBIA SAUDITA

Atualizado em 29/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

-Isso não se aplica a:

- nacionais da Arábia Saudita;

- familiares de primeiro grau de cidadãos da Arábia Saudita;

- nacionais de Bahrain, Kuwait, Omã, Catar e Emirados Árabes Unidos. Eles não
devem ter transitado ou estado na Argentina, Brasil, Egito, Índia, Indonésia, Líbano,
Paquistão, África do Sul ou Turquia nos últimos 14 dias;

- residentes da Arábia Saudita. Eles não devem ter transitado ou estado na Argentina,
Brasil, Egito, Índia, Indonésia, Líbano, Paquistão, África do Sul ou Turquia nos últimos
14 dias nos últimos 14 dias;

- passageiros com visto de entrada / saída, trabalho, residência ou visita emitido pela
Arábia Saudita (vistos de turista não são aceitos). Eles não devem ter transitado ou
estado na Argentina, Brasil, Egito, Índia, Indonésia, Líbano, Paquistão, África do Sul
ou Turquia nos últimos 14 dias;

- trabalhadoras domésticas de nacionais da Arábia Saudita. Devem estar
acompanhados do patrocinador;

- trabalhadoras domésticas de nacionais do Bahrein, Kuwait, Omã, Catar e Emirados
Árabes Unidos. Devem estar acompanhados pelo patrocinador ou um dos familiares
de primeiro grau do patrocinador. Eles não devem ter transitado ou estado na
Argentina, Brasil, Egito, Índia, Indonésia, Líbano, Paquistão, África do Sul ou Turquia
nos últimos 14 dias nos últimos 14 dias.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo
72 horas antes da partida do último voo direto para a Arábia Saudita.

- Isto não se aplica a:

- cidadãos da Arábia Saudita;

- passageiros com menos de 8 anos.

Os passageiros com um certificado de vacinação COVID-19 informando que
receberam a vacina pelo menos 14 dias antes da chegada devem preencher "O
formulário de informações de imunização de registro encontrado em
https://muqeem.sa/#?vaccine-registration/home .

- Isso não se aplica a:

- nacionais da Arábia Saudita,

https://muqeem.sa/#?vaccine-registration/home
https://muqeem.sa/#?vaccine-registration/home


- membros da família de primeiro grau de nacionais da Arábia Saudita, que devem
viajar juntos;

- nacionais de Bahrain, Kuwait, Omã, Catar e Emirados Árabes Unidos. Eles não
devem ter transitado ou estado na Argentina, Brasil, Egito, Índia, Indonésia, Líbano,
Paquistão, África do Sul ou Turquia nos últimos 14 dias nos últimos 14 dias;

- residentes da Arábia Saudita. Eles não devem ter transitado ou estado na Argentina,
Brasil, Egito, Índia, Indonésia, Líbano, Paquistão, África do Sul ou Turquia nos últimos
14 dias nos últimos 14 dias;

- passageiros com visto de entrada / saída, trabalho, residência ou visita emitido pela
Arábia Saudita (vistos de turista não são aceitos). Eles não devem ter transitado ou
estado na Argentina, Brasil, Egito, Índia, Indonésia, Líbano, Paquistão, África do Sul
ou Turquia nos últimos 14 dias;

- trabalhadoras domésticas de nacionais da Arábia Saudita. Devem estar
acompanhados do patrocinador;

- trabalhadoras domésticas de nacionais do Bahrein, Kuwait, Omã, Catar e Emirados
Árabes Unidos. Devem estar acompanhados pelo patrocinador ou um dos familiares
de primeiro grau do patrocinador. Eles não devem ter transitado ou estado na
Argentina, Brasil, Egito, Índia, Indonésia, Líbano, Paquistão, África do Sul ou Turquia
nos últimos 14 dias nos últimos 14 dias.

Os passageiros devem preencher um 'Formulário de Isenção de Responsabilidade
de Saúde' e apresentá-lo na chegada.

Os passageiros devem ter seguro médico para cobrir despesas com COVID-19.

- Isso não se aplica a cidadãos e residentes de Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia
Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena. Os pacotes de quarentena
devem ser obtidos na transportadora.

- Não se aplica a passageiros com certificado de vacinação COVID-19 declarando
que receberam:

- a segunda dose de vacina de AstraZeneca (Vaxzevria) pelo menos 14 dias antes da
chegada; ou

- a dose única da vacina Janssen pelo menos 14 dias antes da chegada; ou

- a segunda dose da vacina Moderna pelo menos 14 dias antes da chegada; ou

- a segunda dose da vacina Pfizer-BioNTech pelo menos 14 dias antes da chegada.

A tripulação da companhia aérea está sujeita à quarentena até o próximo voo.

Suspensão do visto nas facilidades de chegada.

Suspensão da emissão do visto eletrônico.

As companhias aéreas podem verificar a validade dos vistos de saída / entrada
para residentes da Arábia Saudita em https://muqeem.sa/#/visa-validity/check .

https://muqeem.sa/#/visa-validity/check


- Informações relativas a seguros:

Seguro obrigatório para a entrada no País.

• ARGÉLIA

Atualizado em 12/04/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos para a Argélia estão suspensos.

Isso não se aplica a voos medevac e repatriação

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem possuir um certificado médico negativo para
Coronavírus (RT-PCR) impresso, emitido no máximo 72 horas antes da partida do
primeiro ponto de embarque. O certificado deve ser em inglês, francês ou árabe.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 12 anos.

Os passageiros devem possuir uma autorização de entrada excepcional (EEP)
emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Argélia ou por uma embaixada
argelina.

- Informações relativas a seguros:

Seguro obrigatório para a entrada no País.

• ARGENTINA

Atualizado em 23/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 11 de junho de 2021, os voos do Brasil, Chile, Índia, México e Reino Unido
estão suspensos.

Até 11 de junho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

- Não se aplica a:

- nacionais e residentes na Argentina;

- cônjuges, companheiros com parceria registrada, pais, irmãs, irmãos ou filhos de
nacionais da Argentina. apresentar comprovante de vínculo (certidão de nascimento,
casamento ou coabitação, devidamente apostilhada ou legalizada); e apresentar cópia



da carteira de identidade do nacional da Argentina; e ser cidadãos de Andorra,
Armênia, Austrália, Áustria, Barbados, Bielo-Rússia, Bélgica, Bolívia, Brasil, Bulgária,
Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Equador,
El Salvador, Estônia, Fiji, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia, Granada,
Guatemala, Guiana, Honduras, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Israel, Itália, Jamaica,
Japão, Cazaquistão, Coreia (Rep.), Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo,
Malásia, Malta, México, Mônaco, Mongólia, Montenegro, Holanda, Nova Zelândia,
Nicarágua, Macedônia do Norte (Rep.), Noruega, Panamá, Paraguai, Peru, Polônia,
Portugal, Qatar, Romênia, Federação Russa, San Marino, Sérvia, Cingapura,
Eslováquia, Eslovênia, África do Sul, Espanha, St. Kitts e Nevis, St Lúcia, São Vicente
e Granadinas, Suriname, Suécia, Suíça, Tailândia, Trinidad e Tobago, Turquia, EUA,
Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Uruguai, Cidade do Vaticano (Santa Sé) ou
Venezuela. Mais detalhes podem ser encontrados em: https://tinyurl.com/y5uo6mt4 .

- passageiros com passaporte britânico, passaporte de Hong Kong (RAE da China) ou
passaporte de Macau (RAE da China) que sejam cônjuges, parceiros registrados, pais,
irmãs, irmãos ou filhos de nacionais da Argentina. Devem apresentar comprovante de
vínculo (certidão de nascimento, casamento ou coabitação, devidamente apostilada ou
legalizada) e apresentar cópia do documento de identidade de nacional da Argentina.
Mais detalhes podem ser encontrados em https://tinyurl.com/y5uo6mt4 . passageiros
com visto emitido pela Argentina.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea devem preencher uma
"Declaracion Jurada Electronica para el ingreso al Territorio Nacional" disponível em
http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/ .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado de teste de PCR COVID-19 negativo. A
prova deve ter sido realizada no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto
de embarque.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 6 anos;

- passageiros com resultado do teste COVID-19 positivo emitido no máximo 90 dias
antes da chegada e comprovante de alta médica emitido pelo menos 10 dias após o
teste positivo;

- passageiros com atestado médico emitido no máximo 72 horas antes da partida
atestando ausência de sintomas do Coronavírus (COVID-19), caso os testes PCR não
estejam disponíveis no país de partida. Eles estão sujeitos a um teste COVID-19 na
chegada. Detalhes podem ser encontrados em
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/ingresar-egresar-argentina/opcion-pcr-
destino .

Os passageiros devem ter seguro saúde para cobrir despesas com COVID-19.

- Isso não se aplica a cidadãos e residentes da Argentina.
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Os passageiros estão sujeitos a um teste de antígeno COVID-19 na chegada, por
sua conta e risco.

Os passageiros estão sujeitos à quarentena.

Passageiros com vistos emitidos pela Argentina:

- emitidos antes de 17 de março de 2020, também devem ter uma carteira de
identidade nacional emitida para residentes na Argentina ou um certificado emitido por
um consulado argentino;

- emitido após 17 de março de 2020 estão autorizados a entrar.Isso não se aplica a
passageiros com vistos diplomáticos, oficiais ou de cortesia.

Os bilhetes de identidade nacionais emitidos para nacionais e residentes na
Argentina que tenham expirado em 17 de março de 2020 ou mais tarde, são
considerados válidos até 22 de junho de 2021.

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros devem ter um seguro saúde que cubra quaisquer despesas
com Coronavírus (COVID-19). Isso não se aplica a cidadãos e residentes da
Argentina.

• ARMÊNIA

Atualizado em 23/11/2020.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Suspensão do visto nas instalações de chegada.

Os passageiros sem atestado médico com resultado negativo no teste PCR
para Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 72 horas antes da chegada serão
submetidos a um teste na chegada, por sua conta e risco. O certificado deve ser em
armênio, inglês ou russo.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• ARUBA

Atualizado em 05/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:



Não é permitida a entrada de passageiros procedentes do Brasil, Índia, África do
Sul ou Venezuela.

- Isso não se aplica a residentes de Aruba.

Residentes do Brasil, Índia, África do Sul e Venezuela não estão autorizados a
entrar. Um formulário de Avaliação de Saúde preenchido deve ser enviado em
http://www.edcardaruba.aw no máximo 72 horas antes da partida. Uma autorização de
viagem deve ser apresentada no momento do check-in.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros estão sujeitos a um teste PCR na chegada por conta própria e
quarentena por 1 dia.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 15 anos;

- passageiros partindo no mesmo dia de calendário; passageiros com:

- um teste molecular COVID-19 negativo. O teste deve ser baseado em um esfregaço
nasal e deve ter sido feito no máximo 72 horas antes da partida. Os testes aceitos
são: HDA, NAAT, NEAR, RT-LAMP, RT-PCR e TMA; ou

- um resultado de teste molecular COVID-19 positivo emitido pelo menos 2 semanas
antes da chegada. O teste do passageiro deve ser positivo pelo menos 2 semanas e
no máximo 12 semanas antes da partida. Os testes aceitos são: HDA, NAAT, NEAR,
RT-LAMP, RT-PCR e TMA. Os testes devem ser apresentados na chegada ou
carregados em http://www.edcardaruba.aw no máximo 12 horas antes da partida.

Os passageiros devem ter seguro saúde adquirido antes da partida e disponível
em http://www.edcardaruba.aw ;

-Isso não se aplica a:

- residentes de Aruba, Bonaire e Curaçao;

- passageiros partindo no mesmo dia de calendário;

- passageiros com passaporte diplomático;

- Militares holandeses, seus cônjuges e filhos.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros devem ter um seguro de saúde adquirido antes da partida e
disponível em www.edcardaruba.aw . Isso não se aplica a: passageiros que partem no
mesmo dia do calendário; residentes da Aruba, Bonaire e Curação; passageiros com
passaporte diplomático; militares holandeses, cônjuge e filhos.

http://www.edcardaruba.aw
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• AUSTRÁLIA

Atualizado em 28/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isto não se aplica a:

- cidadãos australianos e seus familiares imediatos;

- residentes permanentes da Austrália e seus familiares imediatos;

- nacionais da Nova Zelândia residentes na Austrália e seus familiares imediatos;

- passageiros que estiveram na Austrália, Nova Zelândia ou ambos nos 14 dias
anteriores ao voo para a Austrália;

- passageiros com visto e isenção antes da partida; detalhes podem ser encontrados
em
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-
enquiry-form .

Os passageiros não estão autorizados a transitar pela Austrália para a Nova
Zelândia.

Os passageiros podem estar sujeitos a apresentar um formulário de "Declaração
de viagem" e apresentá-lo no momento do check-in. O formulário pode ser encontrado
em https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros podem ficar em quarentena por 14 dias no primeiro ponto de
entrada. Detalhes podem ser encontrados em
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone .

A tripulação da companhia aérea está sujeita ao auto-isolamento até o próximo
voo.

Os passageiros em trânsito pela Austrália por 8 a 72 horas estão sujeitos à
quarentena até o próximo voo.

Os passageiros que entram ou transitam pela Austrália devem ter um teste de
PCR COVID-19 negativo feito no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto
de embarque. Mais detalhes podem ser encontrados em https://tinyurl.com/y398dxv4 .

- Não se aplica a:

- passageiros com menos de 5 anos;

- passageiros que chegam de Kiribati, Nova Zelândia, Niue, Samoa, Solomon Isl.,
Tokelau, Tonga, Tuvalu ou Vanuatu;

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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- passageiros com resultado positivo no teste de PCR para COVID-19 e alta médica
emitida no máximo 4 semanas antes da partida que especifica que; pelo menos 14
dias se passaram desde que foram infectados com COVID-19; e

- 72 horas se passaram desde a recuperação da febre e sintomas respiratórios; e

- passageiros que se recuperaram do COVID-19 e não são contagiosos.

- Informações relativas a seguros:

Seguro obrigatório para a entrada no País.

• ÁUSTRIA

Atualizado em 01/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 20 de junho de 2021, os voos do Brasil, Índia, África do Sul e Reino Unido
estão suspensos.

- Isto não se aplica a voos humanitários, evacuação médica e voos de repatriação.

Até 30 de junho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália,
Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia,
Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Suíça e pessoas que
vivem no mesmo domicílio;

- residentes da Áustria e pessoas que vivem na mesma casa;

- passageiros que chegam de Andorra, Austrália, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre,
Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,
Irlanda (Rep.), Israel, Itália, Coreia (Rep.), Letônia, Liechtenstein, Lituânia,
Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal,
Romênia, São Marino, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça ou
Cidade do Vaticano (Santa Sé);

- residentes em Andorra, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália,
Coréia (Rep.), Letônia, Liechtenstein, Lituânia , Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda,
Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia, Suíça e Cidade do Vaticano (Santa Sé) e pessoas que vivem na mesma casa;

- passageiros com uma confirmação do pedido nos termos do art. 18 Para. 1 do
Acordo sobre a Retirada do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte da União
Europeia;

- passageiros com visto "D" emitido pela Áustria;



- passageiros que viajam através da Áustria para um país terceiro, com prova de que
podem entrar no país de destino;

- passageiros viajando a negócios;

- passageiros que visitam seu parceiro de vida;

- alunos;

- mais informações relacionadas ao COVID-19 podem ser encontradas em
https://tinyurl.com/EntryReqAT201017 .

Um formulário preenchido "Pre-Travel-Clearance" deve ser apresentado na
chegada. O formulário pode ser encontrado em https://entry.ptc.gv.at .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem:

- ter um resultado negativo do teste do antígeno COVID-19 emitido no máximo 48
horas antes da chegada; ou - ter um resultado negativo do teste COVID-19 LAMP,
PCR ou TMA emitido no máximo 72 horas antes da chegada; ou

- fazer um teste dentro de 24 horas após a chegada; ou

- possuir um certificado de recuperação COVID-19; ou possuir certificado de vacinação
COVID-19 informando que recebeu:

- a primeira dose de vacina da AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna, Pfizer-BioNTech ou
Sinopharm pelo menos 22 dias e no máximo 3 meses antes da chegada; ou

- a primeira dose da vacina da AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna, Pfizer-BioNTech ou
Sinopharm há no máximo 9 meses e também receberam a segunda dose; ou

- a vacina Janssen pelo menos 22 dias e no máximo 9 meses antes da chegada; ou

- a vacina AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna, Pfizer-BioNTech ou Sinopharm no
máximo 9 meses antes da chegada, se o resultado do teste foi positivo pelo menos 21
dias antes da vacinação.

- Não se aplica a:

- passageiros com menos de 10 anos se acompanhados por um adulto;

- passageiros que chegam ou estiveram no Brasil, Índia, África do Sul ou Reino Unido
nos últimos 10 dias.

Passageiros que chegam ou estiveram no Brasil, Índia, África do Sul ou Reino
Unido nos últimos 10 dias:

- estão sujeitos à quarentena por 10 dias; e

- deve ter um resultado negativo do teste COVID-19 LAMP, PCR ou TMA emitido no
máximo 72 horas antes da chegada.

https://tinyurl.com/EntryReqAT201017
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- Isso não se aplica a residentes da Áustria e cidadãos da Áustria, Bélgica, Bulgária,
Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia,
Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo,
Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia e Suíça.

- O requisito do teste COVID-19 não se aplica a passageiros menores de 10 anos
acompanhados por um adulto. 6. Residentes da Áustria e nacionais da Áustria,
Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França,
Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein,
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Suíça que chegaram ou estiveram no
Brasil, Índia, África do Sul ou Reino Unido nos últimos 10 dias:

- estão sujeitos a quarentena por 10 dias;

- deve ter um resultado negativo do teste COVID-19 LAMP, PCR ou TMA emitido no
máximo 72 horas antes da chegada; ou

- faça um teste dentro de 24 horas após a chegada.

- O requisito do teste COVID-19 não se aplica a passageiros menores de 10 anos
acompanhados por um adulto.

Os passageiros podem ficar sujeitos à auto-quarentena por 10 dias. Detalhes
podem ser encontrados em https://tinyurl.com/EntryReqAT201017 .

- Informações relativas a seguros:

Não há informações relativas a seguros.

AZERBAIJÃO

Atualizado em 10/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 1 de agosto de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

- Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes do Azerbaijão;

- nacionais do Fed russo. e Turquia;

- Até 15 de junho de 2021, isso não se aplica a passageiros e apátridas com um
cartão de credenciamento emitido pela empresa Formula One Management Limited, a
International Automobile Federation ou a Baku City Circuit Operating Company. Eles
devem viajar em conexão com a organização do Grande Prêmio de Fórmula 1 do
Azerbaijão de 2021.

https://tinyurl.com/EntryReqAT201017


- Até 5 de julho de 2021, isso não se aplica a:

- passageiros com uma carta-convite oficial emitida pelo Comitê Organizador dos
jogos do Campeonato Europeu de Futebol em Baku ou pela Associação das
Federações de Futebol do Azerbaijão (AFFA). Eles devem viajar em conexão com a
organização do Campeonato Europeu de Futebol 2021 em Baku;

- passageiros portadores de documento comprovativo da acreditação, emitido pela
União das Associações Europeias de Futebol (UEFA). Eles devem viajar em conexão
com a organização do Campeonato Europeu de Futebol 2021 em Baku;

passageiros com documento que comprove a compra de um bilhete para os jogos do
Campeonato Europeu de Futebol de 2021, em Baku. Devem ser nacionais dos países
representados pelas equipes de futebol que participam das partidas realizadas em
Baku;

- apátridas com documento comprovativo da compra de um bilhete para os jogos do
Campeonato Europeu de Futebol de 2021, em Baku. Eles devem ser residentes
permanentes dos países representados pelos times de futebol que participam das
partidas realizadas em Baku.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo impresso, feito
no máximo 72 horas antes da partida do último vôo direto para o Azerbaijão.

- Não se aplica a passageiros menores de 1 ano.

Cidadãos do Fed da Rússia. e a Turquia deve ter um certificado de vacinação
COVID-19 declarando que foram totalmente vacinados; ou

- um certificado de recuperação COVID-19. Isso não se aplica a passageiros menores
de 18 anos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• BAHAMAS

Atualizado em 18/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 12 de junho de 2021, não é permitida a entrada de passageiros provenientes
ou que tenham transitado pelo Haiti.

- Informações relativas a documentações e quarentena:



Os passageiros devem ter um teste COVID-19 PCR ou RT-PCR negativo feito no
máximo 5 dias antes da chegada. O teste deve ser carregado em
http://www.travel.gov.bs .

- Isto não se aplica:

- a passageiros com menos de 11 anos;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 se receberam:

- a primeira dose da vacina Janssen pelo menos 2 semanas antes da chegada; ou

- a segunda dose da vacina AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna ou Pfizer-BioNTech
pelo menos 2 semanas antes da chegada.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea devem ter um "Bahamas
Travel Health Visa" aprovado com um código QR obtido em http://www.travel.gov.bs .

- Informações relativas a seguros:

Seguro obrigatório para a entrada no país.

• BANGLADESH

Atualizado em 03/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros provenientes da Argentina, Brasil,
Colômbia, Costa Rica, Chipre, Geórgia, Índia, Irã, Mongólia, Omã, África do Sul ou
Tunísia.

Os voos da Índia para Bangladesh estão suspensos.

- Isso não se aplica a voos humanitários e evacuação médica.

Suspensão do visto nas facilidades de chegada.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo
72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 10 anos.

Um "Formulário de Declaração de Saúde" preenchido deve ser apresentado na
chegada. O formulário pode ser encontrado em
https://dghs.gov.bd/images/docs/Notice/Notice_06_12_2020_HDF_BN.pdf .

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.
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Os passageiros estão sujeitos à quarentena por até 14 dias.

Passageiros chegando da Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Chile, Croácia, Estônia,
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Iraque, Itália, Letônia, Lituânia, Holanda,
Paraguai, Peru, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia ou Uruguai deve ter uma
confirmação de reserva em um hotel designado por quarentena do governo por 14
dias.

Os passageiros que chegam do Bahrein, Kuwait ou Catar devem permanecer em
uma instalação designada para quarentena do governo por 3 dias ou ter uma
confirmação de reserva em um hotel designado para quarentena do governo por 3
dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• BARBADOS

Atualizado em 17/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Suspensão das isenções de visto para nacionais do Brasil, Índia e África do Sul.

Um "Formulário de Imigração / Alfândega" preenchido deve ser apresentado na
chegada.O formulário pode ser encontrado em http://www.travelform.gov.bb ou na
chegada.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo
3 dias antes da chegada.  O certificado deve ser em inglês.

- Não se aplica a passageiros menores de 5 anos acompanhados por um responsável
legal.

Os passageiros podem ser submetidos a um teste PCR COVID-19 na chegada.

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena. Mais detalhes podem ser
encontrados em https://www.visitbarbados.org/covid-19-travel-guidelines-2020 .

- Informações relativas a seguros

Ainda não há informações sobre seguros. Gentileza verificar.
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• BARÉM

Atualizado em 03/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Reinício do serviço de visto na chegada.

Os voos de Addis Ababa (ABB) e Baku (BAK) estão suspensos.

- Isto não se aplica a voos humanitários, evacuação médica e voos de repatriação.

Os voos do Iraque, Líbano e Síria estão suspensos.

- Isto não se aplica a voos humanitários, evacuação médica e voos de repatriação.

Até 15 de maio de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

- Isto não se aplica a:

- cidadãos e residentes do Bahrein;

- nacionais do Kuwait, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos;

- passageiros com um visto eletrônico obtido antes da partida;

- passageiros que podem obter visto à chegada;

-  pessoal militar.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam pelo Bahrein vindos de Bangladesh,
Índia, Paquistão ou Sri Lanka devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no
máximo 48 horas antes da partida. O resultado do teste deve ter um código QR.

- Não se aplica a passageiros menores de 6 anos.

A partir de 5 de maio de 2021, os passageiros que entram ou transitam pelo
Bahrein chegando do Nepal devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no
máximo 48 horas antes da partida.  O resultado do teste deve ter um código QR .

-  Não se aplica a passageiros menores de 6 anos.

Os passageiros estão sujeitos a um teste de PCR COVID-19 na chegada, por sua
própria conta, e auto-isolamento até que os resultados do teste estejam prontos.

A travessia da fronteira na ponte está suspensa.

- Informações relativas a seguros:

Seguro obrigatório para a entrada no País.



• BÉLGICA

Atualizado em 04/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros procedentes do Brasil, Índia ou África
do Sul.

- Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes na Bélgica;

- marinheiros mercantes com um Certificado de Viagem Essencial;

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço e Certificado
Essencial de Viagem.

Passageiros que chegam de um país diferente do Brasil, Índia ou África do Sul
não estão autorizados a entrar.

- Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes na Suíça e nos Estados-Membros do EEE;

- residentes da Austrália, Coréia (Rep.), Nova Zelândia, Ruanda, Cingapura e
Tailândia;

- passageiros com visto "C" emitido pela Bélgica;

- marinheiros mercantes;

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço;

- alunos;

- militares em viagem de serviço;

- passageiros que entram na Bélgica em trânsito por terra para um país terceiro. Eles
devem provar que podem entrar no país de destino;

- mais isenções podem ser encontradas em https://www.info-coronavirus.be/en/travels/
.

Os passageiros não estão autorizados a transitar se chegam de um Estado
Membro não Schengen a outro Estado Membro Schengen.

- Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes na Suíça e nos Estados-Membros do EEE;

- residentes da Austrália, Coréia (Rep.), Nova Zelândia, Ruanda, Cingapura e
Tailândia;

- marinheiros mercantes;

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço;

https://www.info-coronavirus.be/en/travels/


- passageiros com um certificado essencial de viagem emitido por uma embaixada ou
consulado belga.

Os passageiros devem ter um Certificado Essencial de Viagem emitido por uma
embaixada ou consulado belga.

- Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes na Suíça e nos Estados-Membros do EEE;

- residentes da Austrália, Coréia (Rep.), Nova Zelândia, Ruanda, Cingapura e
Tailândia;

- passageiros com visto "C" emitido pela Bélgica após 18 de março de 2020;

- marinheiros mercantes;

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço;

- militares em viagem de serviço.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo
72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. O resultado do teste deve
ser em holandês, inglês, francês ou alemão.

- Isto não se aplica a:

- passageiros residentes na Bélgica;

- passageiros com menos de 6 anos;

- passageiros que chegam da Austrália, Bulgária, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.),
Israel, Coréia (Rep.), Malta, Mônaco, Nova Zelândia, Portugal, Romênia, Ruanda, São
Marino, Cingapura, Tailândia ou Cidade do Vaticano (Santo Ver);

- passageiros que chegam de regiões específicas da Áustria, Tcheca, Dinamarca,
Finlândia, França, Grécia, Itália, Noruega, Polônia, Espanha ou Suíça. Detalhes
podem ser encontrados em
https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/ .

Um "Formulário de localização de passageiros" preenchido deve ser enviado no
máximo 48 horas antes da chegada. O formulário pode ser encontrado em
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form ou
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/BELGIUM_PassengerLocatorForm_E
NG.pdf .

Os passageiros podem ser submetidos a um teste COVID-19 e quarentena;
detalhes podem ser encontrados em https://www.info-coronavirus.be/en/.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.

As autorizações de residência emitidas pela Itália com a anotação 'ASILO' não
são aceites para entrar ou transitar pela Bélgica.

https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/
https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/BELGIUM_PassengerLocatorForm_ENG.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/BELGIUM_PassengerLocatorForm_ENG.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/BELGIUM_PassengerLocatorForm_ENG.pdf
https://www.info-coronavirus.be/en/


- Informações relativas a seguros:

Sem informações sobre seguros.

• BELIZE

Atualizado em 11/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros estão sujeitos a um teste COVID-19 na chegada, por sua conta e
risco.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 5 anos;

- passageiros com resultado do teste COVID-19 RT-PCR negativo. O teste deve ter
sido feito no máximo 96 horas antes da chegada;

- passageiros com resultado negativo no teste do antígeno COVID-19. O teste deve
ter sido feito no máximo 48 horas antes da chegada. Os testes aceitos são Abbott
Panbio, SD Biosensor e Sofia;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19. A vacina deve ter sido
recebida pelo menos duas semanas antes da chegada.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.

Os passageiros que viajam como turistas devem ter uma confirmação de reserva
de um hotel aprovado. Os detalhes podem ser encontrados em
https://www.travelbelize.org/health-safety .

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• BENIN

Atualizado em 29/09/2020.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros estão sujeitos ao teste de PCR do Coronavírus (COVID-19) na
chegada, por sua conta.

https://www.travelbelize.org/health-safety
https://www.travelbelize.org/health-safety


Um formulário de inscrição online deve ser preenchido em
http://centresurveillancesanitaire.com antes da partida.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• BERMUDAS

Atualizado em 11/01/2021

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros e tripulantes devem ter uma autorização de viagem aprovada,
obtida no máximo 3 dias antes da partida. A autorização pode ser obtida em
https://www.gov.bm/coronavirus-travellers e deve ser apresentada no momento do
embarque. Isso não se aplica à tripulação da companhia aérea que permanece por
menos de 24 horas.

Os residentes das Bermudas estão sujeitos a exames médicos e quarentena.
Para obter mais detalhes, consulte o site https://www.gov.bm/coronavirus-travellers

Os passageiros e a tripulação da linha aérea que chegam do Reino Unido ou
que visitaram o Reino Unido nos últimos 14 dias estão sujeitos a um teste de PCR do
Coronavírus (COVID-19) na chegada e quarentena por 4 dias. Eles só serão liberados
da quarentena após receberem resultado negativo do teste de PCR do Coronavírus
(COVID-19) realizado no dia 4.

Tripulação da companhia aérea que permanecer por menos de 24 horas está
sujeita à quarentena em quarto de hotel até o próximo voo.

- Informações relativas a seguros:

Seguro obrigatório para a entrada no País.

• BIELORRÚSSIA

Atualizado em 12/02/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no
teste PCR do Coronavírus (COVID-19). O teste deve ter sido feito no máximo 03 dias
antes da chegada. Os certificados emitidos em um idioma diferente do bielorrusso,
inglês ou russo devem ser impressos e acompanhados de uma tradução juramentada
impressa.

Isso não se aplica a:

- Nacionais e residentes da Bielo-Rússia;

http://centresurveillancesanitaire.com/
https://www.gov.bm/coronavirus-travellers
https://www.gov.bm/coronavirus-travellers
https://www.gov.bm/coronavirus-travellers


- Passageiros com passaporte diplomático ou de serviço;

- Passageiros com menos de 06 anos.

Os passageiros estão sujeitos ao auto isolamento por 10 dias se chegarem de
um país listado em
https://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorysskikh-grazhdan/strany-krasnoy-zony.php.

- Informações relativas a seguros:

Seguro obrigatório para a entrada no País.

• BOLÍVIA

Atualizado em 01/06/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste COVID-19 RT-PCR negativo feito no máximo
72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

- Isso não se aplica a passageiros com 5 anos ou menos.

Uma "Declaracion Jurada del viajero para el seguimiento COVID-19" preenchida
deve ser apresentada no momento da chegada.

Os passageiros devem ter seguro para cobrir despesas com COVID-19.

- Isso não se aplica a cidadãos e residentes da Bolívia.

Os passageiros estão sujeitos ao auto-isolamento por 10 dias.

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros devem ter seguro para cobrir despesas com COVID-19.

-Isso não se aplica a cidadãos e residentes da Bolívia.

• BÓSNIA E HERZEGOVINA

Atualizado em 21/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19
emitido no máximo 48 horas antes da chegada.

Isto não se aplica a:

- nacionais da Bósnia e Herzegovina e seus filhos menores de 18 anos e cônjuges;

https://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorysskikh-grazhdan/strany-krasnoy-zony.php


- nacionais da Croácia, Montenegro e Sérvia que chegam diretamente do país da
nacionalidade e seus filhos menores de 18 anos e cônjuges;

- passageiros que regressam através da Bósnia e Herzegovina ao seu país de
residência. Devem possuir uma licença emitida pela autoridade competente da Bósnia
e Herzegovina;

- passageiros com passaporte diplomático, oficial ou de serviço em viagem de serviço;

- Militares da OTAN.

Um "Formulário de localização de passageiros" preenchido deve ser apresentado na
chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• BOTSUANA

Atualizado em 06/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os aeroportos do Botswana estão encerrados.

- Isso não se aplica a Gaborone (GBE), Francistown (FRW), Kasane (BBK) e Maun
(MUB) .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19
emitido no máximo 72 horas antes da chegada. O certificado deve ser em inglês.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 5 anos.

Os passageiros podem estar sujeitos a um teste COVID-19 na chegada, por sua
própria conta.

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena por conta própria.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.



• BRASIL

Atualizado em 17/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos da Índia, África do Sul e Reino Unido estão suspensos.

Passageiros que nos últimos 14 dias estiveram ou transitaram pela Índia, África do
Sul ou Reino Unido não estão autorizados a entrar ou transitar pelo Brasil.

- Não se aplica a:

- nacionais do Brasil;

- passageiros com autorização de residência emitida pelo Brasil;

- cônjuges, companheiros, filhos, pais ou tutores de nacionalidade brasileira.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Passageiros que entram ou transitam pelo Brasil devem ter o teste COVID-19
RT-PCR negativo feito no máximo 72 horas antes da saída do primeiro ponto de
embarque. O resultado do teste deve ser em inglês, português ou espanhol.

- Não se aplica a:

- passageiros com menos de 2 anos;

- passageiros menores de 12 anos e viajando acompanhados de um acompanhante. O
acompanhante deve ter um resultado de teste RT-PCR negativo.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea devem preencher um formulário
de Declaração de Saúde do Viajante antes da partida e apresentá-lo na chegada. O
formulário pode ser encontrado em https://formulario.anvisa.gov.br/ .

A tripulação da companhia aérea está sujeita à quarentena em um hotel até o
próximo voo.

Cidadãos brasileiros e seus cônjuges, companheiros, filhos, pais ou responsáveis
  que tenham estado ou transitado pela Índia, África do Sul ou Reino Unido nos últimos
14 dias estão sujeitos à quarentena por 14 dias.

Passageiros com autorização de residência emitida pelo Brasil que tenham estado
ou transitado pela África do Sul ou Reino Unido nos últimos 14 dias estão sujeitos à
quarentena de 14 dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

https://formulario.anvisa.gov.br/


• BRUNEI DARUSSALAM

Atualizado em 17/11/2020.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada e trânsito de passageiros.

Isso não se aplica a cidadãos e residentes de Brunei Darussalam; passageiros
com carta Entry Travel Pass emitida pelo Governo de Brunei Darussalam.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Devem ter:

- Permanecido no país nos últimos 14 dias antes da partida;

- Um atestado médico impresso ou digital com resultado negativo no teste
RT-PCR do Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 72 horas antes da partida;

- Uma reserva de hotel confirmada;

- Um dispositivo móvel com aplicativo BruHealth baixado. Os passageiros são
submetidos a um teste de RT-PCR do Coronavírus (COVID-19) no dia 1 ou 5 após a
chegada. Devem apresentar o comprovante de pagamento do teste PCR. Mais
detalhes podem ser encontrados em http://www.pmo.gov.bn/travelportal/home.aspx e
https://safetravel.ica.gov.sg/brunei/rgl/faq.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• BULGÁRIA

Atualizado em 08/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 31 de julho de 2021, passageiros chegando de Angola, Bangladesh,
Botswana, Brasil, Burundi, Butão, Camarões, Congo (Rep. Dem.), Djibouti, Guiné
Equatorial, Eswatini (Suazilândia), Gana, Índia, Quênia, Lesoto, Líbia, Malaui,
Maldivas, Mauritânia, Moçambique, Mianmar, Namíbia, Nepal, Paquistão, Ruanda,
São Tomé e Príncipe, África do Sul, Sri Lanka, Sudão, Tanzânia, Uganda, Zâmbia ou
Zimbábue não estão autorizados a entrar .

- Isto não se aplica a:

- cidadãos e residentes da Bulgária e seus familiares;

Os passageiros devem entrar na Bulgária via Burgas (BOJ), Plovdiv (PDV),
Sofia (SOF) ou Varna (VAR).

- Informações relativas a documentações e quarentena:

http://www.pmo.gov.bn/travelportal/home.aspx
https://safetravel.ica.gov.sg/brunei/rgl/faq


Os nacionais e residentes da Bulgária e seus familiares sem um teste COVID-19
ou certificado de vacinação estão sujeitos à quarentena. Os testes e vacinas aceites
são:

- um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo 72 horas antes da chegada,
escrito em caracteres latinos; ou

- um teste rápido para antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 48 horas antes da
chegada, escrito em caracteres latinos; ou

- um COVID-19 PCR positivo ou teste rápido de antígeno realizado pelo menos 15
dias e no máximo 180 dias antes da chegada; ou

- um certificado de vacinação COVID-19 declarando que receberam a vacina pelo
menos 14 dias antes da chegada. As vacinas aceitas são: AstraZeneca (Vaxzevria),
AZD1222 (SK Bioscience Co Ltd.), Covieshield, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech,
Sinopharm, Sinovac e Sputnik V.

- Não se aplica a passageiros menores de 5 anos.

Passageiros com visto "D" emitido pela Bulgária devem ter:

- um teste COVID-19 PCR negativo feito no máximo 72 horas antes da chegada,
escrito em caracteres latinos; ou

- um teste rápido para antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 48 horas antes da
chegada, escrito em caracteres latinos; ou

- um COVID-19 PCR positivo ou teste rápido de antígeno realizado pelo menos 15
dias e no máximo 180 dias antes da chegada; ou

- um certificado de vacinação COVID-19 declarando que receberam a vacina pelo
menos 14 dias antes da chegada. As vacinas aceitas são: AstraZeneca (Vaxzevria),
AZD1222 (SK Bioscience Co Ltd.), Covieshield, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech,
Sinopharm, Sinovac e Sputnik V.

-Isso não se aplica a passageiros menores de 5 anos.

Cidadãos e residentes em Andorra, Áustria, Bélgica, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda,
Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia, Suíça ou Cidade do Vaticano (Santa Sé) e seus familiares devem ter: um teste
de PCR COVID-19 negativo realizado no máximo 72 horas antes da chegada, escrito
em caracteres latinos;  ou

- um teste rápido para antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 48 horas antes
da chegada, escrito em caracteres latinos; ou

- um COVID-19 PCR positivo ou teste rápido de antígeno realizado pelo menos 15
dias e no máximo 180 dias antes da chegada; ou

- um certificado de vacinação COVID-19 afirmando que recebeu a vacina pelo menos
14 dias antes da chegada. As vacinas aceitas são: AstraZeneca (Vaxzevria), AZD1222
(SK Bioscience Co Ltd.), Covieshield, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm,
Sinovac e Sputnik V.



-Isso não se aplica a:

- nacionais da Romênia que chegam da Romênia.

- passageiros com menos de 5 anos.

Passageiros com passaporte britânico com nacionalidade "British Cidadão",
"British Overseas Territories Citizen" emitido por Gibraltar ou passaportes britânicos
com um Certificado de Titularidade para o Direito de Residência emitido pelo Reino
Unido, devem ter:

- um COVID negativo- 19 teste PCR realizado no máximo 72 horas antes da chegada,
escrito em caracteres latinos; ou

- um teste rápido para antígeno COVID-19 negativo, feito no máximo 48 horas antes
da chegada, escrito em caracteres latinos; ou

- um COVID-19 PCR positivo ou teste rápido de antígeno realizado pelo menos 15
dias e no máximo 180 dias antes da chegada; ou

- um certificado de vacinação COVID-19 declarando que receberam a vacina pelo
menos 14 dias antes da chegada. As vacinas aceitas são: AstraZeneca (Vaxzevria),
AZD1222 (SK Bioscience Co Ltd.), Covieshield, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech,
Sinopharm, Sinovac e Sputnik V.

- Isso não se aplica a passageiros com menos de 5 anos.

Cidadãos da Austrália, Bielo-Rússia, Bósnia e Herzegovina, Canadá, China
(Rep. Do Povo), Israel, Japão, Coreia (Rep.), Kosovo (Rep.), Kuwait, Moldávia (Rep.),
Montenegro, Nova Zelândia, Macedônia do Norte (Rep.), Federação Russa, Ruanda,
Sérvia, Tailândia, Tunísia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, EUA e Uruguai devem
ter:

- um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo 72 horas antes da chegada,
escrito em latim personagens; ou

- um teste rápido para antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 48 horas antes
da chegada, escrito em caracteres latinos; ou

- um COVID-19 PCR positivo ou teste rápido de antígeno realizado pelo menos 15
dias e no máximo 180 dias antes da chegada; ou

- um certificado de vacinação COVID-19 afirmando que recebeu a vacina pelo menos
14 dias antes da chegada. As vacinas aceitas são: AstraZeneca (Vaxzevria), AZD1222
(SK Bioscience Co Ltd.), Covieshield, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm,
Sinovac e Sputnik V.

- Não se aplica a passageiros menores de 5 anos.

Os passageiros devem ter um COVID-19 PCR positivo ou teste rápido de antígeno
realizado pelo menos 15 dias e no máximo 180 dias antes da chegada; ou

- um certificado de vacinação COVID-19 declarando que receberam a vacina pelo
menos 14 dias antes da chegada. As vacinas aceitas são: AstraZeneca (Vaxzevria),
AZD1222 (SK Bioscience Co Ltd.), Covieshield, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech,
Sinopharm, Sinovac e Sputnik V.



- Isso não se aplica a:

- cidadãos e residentes de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre,
Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,
Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo , Malta, Mônaco,
Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia, Suíça ou Cidade do Vaticano (Santa Sé) e seus familiares;

- passageiros com visto "D" emitido pela Bulgária;

- passageiros com passaporte britânico com nacionalidade “British Citizen", “British
Overseas Territories Citizen" emitido por Gibraltar ou passaportes britânicos com um
Certificado de Titularidade para o Direito de Residência emitido pelo Reino Unido ;

- cidadãos da Austrália, Bielo-Rússia, Bósnia e Herzegovina, Canadá, China (Rep. do
Povo), Israel, Japão, Coreia (Rep.), Kosovo (Rep.), Kuwait, Moldávia (Rep.),
Montenegro, Nova Zelândia, Norte Macedônia (Rep.), Federação Russa, Ruanda,
Sérvia, Tailândia, Tunísia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, EUA e Uruguai.

Os passageiros podem ficar em quarentena por 10 dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• BURKINA FASO

Atualizado em 11/08/2020.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Passageiros e tripulantes sem atestado médico com resultado negativo no
teste PCR do coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 5 dias antes da chegada
estão sujeitos a exames médicos, por sua conta.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• BURUNDI

Atualizado em 21/01/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Reinício dos voos para Burundi.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um certificado médico impresso com resultado negativo
do teste do Coronavírus (COVID-19). A prova deve ter sido realizada no máximo 72



horas antes da partida do último voo direto com destino ao Burundi. O atestado
médico deve ser em inglês ou francês. Não se aplica aos passageiros menores de 06
anos.

Os passageiros estão sujeitos a um teste PCR na chegada, por conta própria.

Os passageiros estão sujeitos à quarentena de 72 horas às suas próprias custas
em um hotel reservado em www.booking.tourisme.gov.br.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• BUTÃO

Atualizado em 08/09/2020.

- Informações relativas à fronteira:

O visto à chegada está suspenso.

Passageiros com visto, autorização de residência ou autorização de imigração
emitidos pelo Butão não estão autorizados a entrar no Butão se chegarem ou tiverem
visitado ou transitado por um país afetado pelo Coronavírus (COVID-19).

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e quarentena por 21 dias.

A tripulação da companhia aérea está sujeita a exames médicos.

Os passageiros devem ter um certificado médico com resultado negativo no teste
RT-PCR do Coronavirus (COVID-19). O teste deve ter sido feito no máximo 72 horas
antes da partida.

- Isso não se aplica a cidadãos do Butão.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• CABO VERDE

Atualizado em 07/01/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um certificado médico com um resultado negativo do
teste PCR Coronavírus (COVID-19) ou do RT-PCR, emitido no máximo 72 horas antes
do primeiro ponto de embarque.

http://www.booking.tourisme.gov.br/


-Isso não se aplica a passageiros menores de 7 anos.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• CAMARÕES

Atualizado em 16/12/2020.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

Isto não se aplica a:

- Nacionais e residentes dos Camarões;

- Passageiros com visto.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no teste
PCR para Coronavírus (COVID-19). A prova deve ter sido realizada no máximo 3 dias
antes da partida do primeiro ponto de embarque. Isso não se aplica a passageiros
menores de 5 anos.

Os passageiros estão sujeitos ao teste de Coronavírus (COVID-19) na
chegada.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• CAMBOJA

Atualizado em 12/02/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Todas as isenções de visto, vistos de chegada e, e-visas estão suspensos.

- Não se aplica aos passageiros com visto diplomático (Visa A) ou visto oficial (Visa
B) emitido pelo Camboja.

Os passageiros devem ter um certificado médico com um resultado negativo do
teste de Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 72 horas antes da partida do
primeiro ponto de embarque. O certificado deve ser em inglês.



Os passageiros estão sujeitos a rastreio médico e quarentena por 14 dias.

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros devem ter uma apólice de seguro com cobertura médica mínima
de US $ 50.000; e depositar US $ 2.000 em um banco designado na chegada. Isto não
se aplica a cidadãos do Camboja; passageiros com visto diplomático (Visa A) ou visto
oficial (Visa B) emitido pelo Camboja; cidadãos do Camboja com passaporte
estrangeiro e visto de entrada Visa K emitido pelo Camboja; passageiros em viagem
de negócios com "Pedido de Validação de Garantia de Pagamento / Convite" (VAPGI).

• CANADÁ

Atualizado em 04/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 21 de junho de 2021, os voos da Índia e do Paquistão estão suspensos.

Até 21 de junho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

-Isso não se aplica a:

- cidadãos do Canadá;

- residentes permanentes do Canadá;

- passageiros que são assintomáticos para Coronavírus (COVID-19) e viajam com
uma finalidade não opcional ou não discricionária. Eles devem cumprir o requisito de
quarentena com base no propósito da viagem e na duração prevista da estadia, se
necessário;

- membros da família imediata de um cidadão canadense ou residente permanente do
Canadá que sejam assintomáticos para o Coronavírus (COVID-19). Eles devem provar
que o propósito da viagem é estar com seu parente canadense imediato e que
pretendem permanecer por pelo menos 15 dias;

- membros da família extensa de um cidadão canadense ou residente permanente no
Canadá que sejam assintomáticos para o Coronavírus (COVID-19). Eles:

- devem provar que pretendem ficar com seu parente canadense e que pretendem
ficar pelo menos 15 dias;  e

- deve ter uma declaração legal assinada pelo cidadão canadense ou residente
permanente atestando o relacionamento; e

- deve ter uma carta emitida pelo IRCC.- passageiros que entram no Compassionate
Grounds e são assintomáticos para o Coronavirus (COVID-19). Devem possuir carta
expedida pelo PHAC;

- passageiros que entram com o objetivo de um Evento Esportivo Único Internacional.
Eles devem ser assintomáticos e ter uma carta emitida pelo Vice-Ministro do
Patrimônio Canadense (PCH).



Os passageiros e a tripulação da companhia aérea devem enviar suas
informações eletronicamente, no máximo 72 horas antes da chegada, por meio do
aplicativo ArriveCAN ou do site
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-1
9/arrivecan.html .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no teste
do Coronavírus (COVID-19). O teste deve ter sido realizado no máximo 72 horas
antes da partida do último vôo direto para o Canadá. Os testes aceitos são: CRISPR,
Ct, detecção do gene E, detecção do gene N, detecção de Orf1a / b, detecção do gene
RdRp, detecção do gene S, ddPCR, amplificação isotérmica, LamPORE, NAAT, NAT,
NGS , PCR, qPCR, RNA, RT-LAMP, RT-PCR, sequenciamento e WGS. Resultados de
testes emitidos na Índia ou Paquistão não são aceitos.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 5 anos;

- passageiros com atestado médico com resultado positivo do teste do Coronavirus
(COVID-19) de um teste feito pelo menos 15 dias e no máximo 90 dias antes da
partida do último voo direto para o Canadá. Os testes aceitos são: CRISPR, Ct,
detecção do gene E, detecção do gene N, detecção de Orf1a / b, detecção do gene
RdRp, detecção do gene S, ddPCR, amplificação isotérmica, LamPORE, NAAT, NAT,
NGS , PCR, qPCR, RNA, RT-LAMP, RT-PCR, sequenciamento e WGS.

Os passageiros devem chegar a Calgary (YYC), Montreal (YUL), Toronto (YYZ)
ou Vancouver (YVR).

- Isso não se aplica a passageiros que chegam em voos diretos de St. Pierre e
Miquelon.

Os passageiros podem ficar em quarentena por 14 dias; detalhes podem ser
encontrados em
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid
-19-information-essential-service-workers.html .

Os passageiros estão sujeitos a um Coronavírus (COVID-19) teste molecular na
chegada e outro teste durante a quarentena.

- Não se aplica a:

- passageiros com atestado médico com resultado positivo do teste do Coronavírus
(COVID-19) de um teste realizado pelo menos 15 dias e no máximo 90 dias antes da
partida do último voo direto para o Canadá. Os testes aceitos são: CRISPR, Ct,
detecção do gene E, detecção do gene N, detecção de Orf1a / b, detecção do gene
RdRp, detecção do gene S, ddPCR, amplificação isotérmica, LamPORE, NAAT, NAT,
NGS , PCR, qPCR, RNA, RT-LAMP, RT-PCR, sequenciamento e WGS;

- residentes de Point Roberts em Washington nos EUA entrando no Canadá para
retornar ao seu local de residência;

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
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- passageiros que são membros das Forças Canadenses ou uma força visitante em
viagem de serviço;

- mais isenções podem ser encontradas em https://tinyurl.com/y33jxz4f .

Os passageiros devem ter uma reserva de hotel confirmada para 3 noites. A
reserva pode ser feita em http://tinyurl.com/rfcycslb .

- Isso não se aplica a passageiros que são membros das Forças Canadenses ou uma
força visitante viajando em serviço;

- mais isenções podem ser encontradas em https://tinyurl.com/y33jxz4f .

Todas as restrições de viagem podem ser prolongadas conforme necessário por
razões de saúde pública.

Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• CATAR

Atualizado em 04/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros no Catar.

- Isto não se aplica a:

- nacionais do Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes
Unidos;

- passageiros com autorização de residência permanente emitida pelo Catar;

- passageiros com autorização de residência emitida pelo Catar. Eles devem ter uma
Permissão de Entrada Excepcional;

- passageiros com carteira de identidade diplomática emitida pelo MOFA do Qatar;

- cônjuges e filhos de cidadãos do Catar. Devem apresentar comprovante de vínculo
familiar e possuir autorização de residência emitida pelo Catar;

- cônjuges e filhos de cidadãos do Bahrein, Kuwait, Omã, Arábia Saudita e Emirados
Árabes Unidos. Eles devem viajar juntos;

- trabalhadoras domésticas de nacionais do Catar. Devem estar acompanhados do
patrocinador ou de algum parente do patrocinador do primeiro grau e possuir
autorização de residência emitida pelo Catar;

- empregadas domésticas de nacionais de Bahrain, Kuwait, Omã, Arábia Saudita e
Emirados Árabes Unidos.Devem estar acompanhados do patrocinador ou de algum
parente do patrocinador do primeiro grau. Sua autorização de residência deve ser

https://tinyurl.com/y33jxz4f
http://tinyurl.com/rfcycslb
https://tinyurl.com/y33jxz4f


válida por pelo menos 6 meses e seu passaporte deve ser válido por mais tempo do
que sua autorização de residência.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Até 4 de junho de 2021, os passageiros que entram ou transitam pelo Qatar
vindos de Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão, Filipinas ou Sri Lanka devem ter um
teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo 48 horas antes da partida do
primeiro ponto de embarque. O resultado do teste deve ser emitido por um centro de
teste aprovado pelo governo local.

A partir de 5 de junho de 2021, os passageiros que entram ou transitam pelo
Qatar vindos de Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão, Filipinas, Sri Lanka ou Vietnã
devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo 48 horas antes da
partida do primeiro ponto de embarque . O resultado do teste deve ser emitido por um
centro de teste aprovado pelo governo local.

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo, feito no máximo
72 horas antes da chegada. O resultado do teste deve ser emitido por um centro de
teste aprovado pelo governo local.

- Não se aplica a:

- Passageiros da Umrah vindos da Arábia Saudita.

- até 4 de junho de 2021, passageiros provenientes de Bangladesh, Índia, Nepal,
Paquistão, Filipinas ou Sri Lanka;

- a partir de 5 de junho de 2021, passageiros chegando de Bangladesh, Índia, Nepal,
Paquistão, Filipinas, Sri Lanka ou Vietnã.

Até 4 de junho de 2021, os passageiros que chegam de Bangladesh, Índia,
Nepal, Paquistão, Filipinas ou Sri Lanka devem ter uma reserva de quarentena de
hotel por 10 dias feita em
https://www.qatarairwaysholidays.com/qa-en/welcome-home-7-night-booking/overview
.

A partir de 5 de junho de 2021, os passageiros que chegam de Bangladesh,
Índia, Nepal, Paquistão, Filipinas, Sri Lanka ou Vietnã devem ter uma reserva de hotel
em quarentena por 10 dias feita em
https://www.qatarairwaysholidays.com/qa-en/welcome-home-7-night-booking/overview
.

Os passageiros devem ter uma reserva de quarentena de hotel por 7 dias feita
em
https://www.qatarairwaysholidays.com/qa-en/welcome-home-7-night-booking/overview
.

- Isto não se aplica a:

- passageiros que chegam da Austrália, Bangladesh, Brunei Darussalam, China (Rep.
Do Povo), Cuba, Hong Kong (RAE da China), Islândia, Índia, Irlanda (Rep.), Japão,
Coréia (Rep. ), Macau (RAE da China), Malásia, Maurício, México, Mianmar, Nepal,
Nova Zelândia, Omã, Paquistão, Filipinas, Cingapura, Sri Lanka, Tailândia ou Vietnã;

https://www.qatarairwaysholidays.com/qa-en/welcome-home-7-night-booking/overview
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- nacionais e residentes do Catar com um certificado de vacinação COVID-19 emitido
no Catar informando que receberam a segunda dose da vacina pelo menos 14 dias
antes da chegada;

- cidadãos do Bahrein, Kuwait, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos e seus
familiares acompanhantes e trabalhadores domésticos. Eles devem ter um certificado
de vacinação COVID-19 emitido no Bahrein, Kuwait, Omã, Arábia Saudita ou
Emirados Árabes Unidos. As vacinas aceitas são AstraZeneca, Covishield, Johnson
&amp; Johnson, Moderna, Pfizer / BioNTech e Sinopharm. Devem ter recebido:

- a dose única da vacina Johnson &amp; Johnson pelo menos 14 dias antes da
chegada, ou

- a segunda dose da vacina AstraZeneca, Covishield, Moderna, Pfizer / BioNTech ou
Sinopharm pelo menos 14 dias antes da chegada. Mais detalhes podem ser
encontrados em https://tinyurl.com/w52x7pvb ;

- passageiros menores de 18 anos residentes no Catar viajando sozinhos ou com
familiares. Os familiares devem ter um certificado de vacinação COVID-19 e devem ter
recebido a segunda dose da vacina pelo menos 14 dias antes da chegada;

- passageiros com mais de 75 anos, residentes no Catar e um acompanhante.Eles
devem residir no mesmo local que a escolta;

- mulheres grávidas e mães que amamentam com bebês menores de 2 anos,
residentes no Catar. Devem estar acompanhados pelo marido ou parente que deve ter
certificado de vacinação COVID-19 e ter recebido a segunda dose da vacina pelo
menos 14 dias antes da chegada. Eles devem residir no mesmo lugar que seu marido
ou parente;

- passageiros com carteira de identidade diplomática ou cartão de administrador
emitido pelo MOFA do Qatar;

- Militares dos EUA ou da OTAN com carteira de identidade militar;

- nacionais e residentes do Catar com resultado positivo no teste COVID-19 emitido
no Catar no máximo 9 meses antes da chegada.

Os passageiros estão sujeitos a quarentena domiciliar ou quarentena em um
hotel por 7 dias;  detalhes podem ser encontrados em
https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/Qatar-Travel-Policyy.aspx .

Isso não se aplica a:

- nacionais e residentes do Catar com um certificado de vacinação COVID-19
informando que receberam a última dose da vacina pelo menos 14 dias antes da
chegada;

- passageiros com visto obtido antes da partida e certificado de vacinação COVID-19
atestando que receberam a última dose da vacina pelo menos 14 dias antes da
chegada.

Os passageiros podem ser submetidos a um teste PCR COVID-19 na chegada.

Cidadãos de Bahrain, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes
Unidos não estão autorizados a entrar com uma carteira de identidade nacional.

https://tinyurl.com/w52x7pvb
https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/Qatar-Travel-Policyy.aspx
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Os passageiros devem instalar o aplicativo Ehteraz.

Suspensão do visto nas facilidades de chegada.

- Informações relativas a seguros:

Seguro obrigatório para a entrada no País.

• CAZAQUISTÃO

Atualizado em 28/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada e trânsito de passageiros.

-Isso não se aplica a:

- cidadãos do Cazaquistão;

- residentes do Cazaquistão. Eles só podem entrar uma vez a cada 30 dias;

- cidadãos da Bielo-Rússia, Egito, Geórgia, Alemanha, Coréia (Rep.), Quirguistão,
Maldivas, Holanda, Federação Russa, Sri Lanka, Tajiquistão, Turquia, Ucrânia,
Emirados Árabes Unidos e Uzbequistão;

- cônjuges, pais e filhos de nacionais ou residentes do Cazaquistão. Eles só podem
entrar uma vez a cada 30 dias;

- passageiros com passaporte diplomático e seus familiares;

- passageiros com visto emitido pelo Cazaquistão e aprovado pelo Vice-Primeiro
Ministro do Cazaquistão;

- passageiros viajando como estudantes com uma carta-convite de uma instituição
educacional do Cazaquistão;

- passageiros em viagem de negócios e aprovados pelo Vice-Primeiro Ministro do
Cazaquistão.

Cidadãos da Índia não estão autorizados a entrar.

Os voos para o Cazaquistão estão suspensos.

-Isso não se aplica a:

- voos da Bielo-Rússia, Egito, Alemanha, Coréia (Rep.), Quirguistão, Holanda,
Federação Russa, Turquia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos e Uzbequistão;

- voos de repatriação.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19
emitido no máximo 3 dias antes da chegada.



Isto não se aplica a:

- cidadãos e residentes do Cazaquistão com um certificado de vacinação COVID-19
emitido no Cazaquistão;

- passageiros com menos de 5 anos, se acompanhados por pessoa com resultado
negativo no teste PCR COVID-19.

Os passageiros estão sujeitos a triagem médica e isolamento.

Um questionário preenchido deve ser apresentado à imigração na chegada.

Até 31 de dezembro de 2021, suspensão das isenções de visto para cidadãos
britânicos e nacionais da Austrália, Áustria, Bahrein, Bélgica, Bulgária, Canadá, Chile,
China (República Popular), Colômbia, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Índia, Indonésia,
Irlanda (Rep.), Israel, Itália, Japão, Coreia (Rep.), Kuwait, Letônia, Liechtenstein,
Lituânia, Luxemburgo, Malásia, Malta, México, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia,
Noruega, Omã, Filipinas, Polônia, Portugal, Qatar, Romênia, Arábia Saudita,
Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia, Turquia, EUA,
Emirados Árabes Unidos, Cidade do Vaticano (Santo Veja) e Vietnã com um
passaporte normal.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• CHADE

Atualizado em 15/01/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no
teste de Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 72 horas dias antes da chegada.

Os passageiros estão sujeitos à quarentena por 07 dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• CHILE

Atualizado em 01/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 15 de junho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.



- Não se aplica a:

- nacionais e residentes do Chile;

- filhos de nacionais e residentes do Chile. Eles devem ter prova de seu
relacionamento;

- passageiros com visto diplomático ou oficial emitido pelo Ministério das Relações
Exteriores do Chile;

- passageiros com passaporte diplomático ou oficial.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo, feito no máximo
72 horas antes da partida do último vôo direto para o Chile.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 2 anos;

- nacionais e residentes do Chile com 2 atestados médicos com resultados positivos
do teste RT-PCR para Coronavírus (COVID-19):

- a primeira prova efectuada pelo menos 14 dias e, no máximo, um mês antes da
partida, e

- a segunda prova efectuada pelo menos 72 horas antes da partida.

Uma declaração juramentada para viajantes para prevenir doenças por
coronavírus (COVID-19) (Declaracion Jurada) deve ser preenchida em
http://www.c19.cl no máximo 48 horas antes da chegada.

Os passageiros devem ter seguro de viagem para cobrir despesas com
COVID-19, com cobertura mínima de US $ 30.000.

-Isso não se aplica a:

- nacionais e residentes do Chile;

- nacionais de Espanha com os formulários E-CHL / 09 e E-CH / 11.

Os passageiros devem se submeter ao "Rastreamento de Passageiros" por 14
dias ou até que deixem o Chile.

Os passageiros podem ser submetidos a um teste PCR COVID-19 na chegada.7.
Os passageiros estão sujeitos à quarentena por 5 dias às suas próprias custas em um
hotel reservado em https://www.c19.cl/ .

Passageiros com menos de 18 anos viajando desacompanhados estão sujeitos à
quarentena em casa.

- Informações relativas a seguros:

http://www.c19.cl
https://www.c19.cl/


Os passageiros devem ter seguro de viagem para cobrir despesas com
COVID-19, com cobertura mínima de US $ 30.000.

- Isso não se aplica a cidadãos e residentes do Chile.

• CHINA

Atualizado em 25/02/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Suspensa a entrada de estrangeiros titulares de visto.

Não se aplica a:

- estrangeiros com visto emitido após 28 de março de 2020 e local de emissão fora da
China continental. Eles não devem chegar de Bangladesh, Bélgica, França, Índia,
Itália, Filipinas, Fed da Rússia. e Reino Unido;

- estrangeiros com visto diplomático, de serviço, de cortesia ou C;

- estrangeiros com visto emitido após 3 de novembro de 2020.

A entrada de estrangeiros com autorização de residência está suspensa.

Isto não se aplica a:

- cidadãos estrangeiros com autorização de residência permanente;

- os estrangeiros titulares de autorização de residência com as finalidades 'trabalho',
'questões pessoais' ou 'reunião'. Eles não devem chegar de Bangladesh, Bélgica,
França, Índia, Itália, Filipinas, Fed da Rússia. e Reino Unido.

A entrada de estrangeiros com cartão APEC Business Travel Card está suspensa.

Vistos de porto, política de trânsito isento de visto 24/72/144 horas, política de
isenção de visto de 30 dias Hainan, política de isenção de visto de 15 dias
especificada para grupo de cruzeiro estrangeiro de turismo pelo porto de Xangai,
Guangdong 144 horas a política de isenção de visto especificada para grupos de
turistas estrangeiros de Hong Kong ou da RAE de Macau e Guangxi está suspensa a
política de isenção de visto de 15 dias especificada para grupos de turistas
estrangeiros de países da ASEAN.

Os estrangeiros que venham ao continente da China para atividades econômicas,
comerciais, científicas ou tecnológicas necessárias ou por necessidades humanitárias
de emergência podem solicitar vistos nas embaixadas ou consulados chineses

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e quarentena por 14 dias no
primeiro ponto de entrada.

Tripulação de linha aérea estrangeira:

-não é obrigada a submeter-se ao teste de ácido nucléico se tiver uma estadia curta
após o pouso e partir imediatamente, e não sair do pátio durante a transição;



- devem receber teste de ácido nucléico no primeiro porto de entrada se precisarem
entrar no país para descansar ou continuar a operar rotas domésticas. Os resultados
do teste serão confirmados pelo governo local de acordo com os requisitos de gestão
de prevenção de epidemias. Somente se os resultados do teste forem negativos, as
tripulações podem continuar as operações;

- têm permissão para retornar ao seu país de origem para tratamento de isolamento
quando acordado pelo mecanismo de controle conjunto local, se forem sintomáticos,
em contato próximo com pessoas infectadas ou com teste positivo. As companhias
aéreas e as tripulações devem assumir todos os compromissos para assumir suas
responsabilidades e também realizar proteções rígidas;

Os passageiros devem preencher um "Formulário de declaração de saúde de
saída / entrada" e apresentar um código QR antes da partida. O formulário pode ser
obtido em http://health.customsapp.com/

Os cidadãos da China (People's Rep.) Devem ter um código QR verde com a
marca 'HS'. O código pode ser obtido no aplicativo WeChat 'Fang Yi Jian Kang Ma
Guo Ji Ban', enviando um resultado negativo do teste de ácido nucleico do
Coronavirus (COVID-19) emitido no máximo 2 dias antes da partida e um resultado
negativo do teste de anticorpos IgM emitido no máximo 2 dias antes da partida.

Os passageiros que não chegarem diretamente à China (People's Rep.) Devem
repetir os dois testes nos países de trânsito e obter um novo código QR verde com a
marca 'HS' em cada país de trânsito.

Isto não se aplica a cidadãos da China (República Popular) vindos de Taipé Chinês,
Hong Kong RAE, China, RAE de Macau, China ou EUA.

Os passageiros devem ter um código QR verde com a marca 'HDC'.
https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ ;

-com um resultado negativo do teste de ácido nucleico do Coronavirus (COVID-19)
emitido no máximo 2 dias antes da partida e um resultado negativo do teste de
anticorpos IgM emitido no máximo 2 dias antes da partida. Os passageiros que não
chegarem diretamente à China (People's Rep.) Devem repetir os dois testes nos
países de trânsito e obter um novo código QR verde com a marca 'HDC' em cada país
de trânsito.

Isso não se aplica a cidadãos da China (Rep. Do Povo).

Isto não se aplica a passageiros provenientes de Taipé Chinês, Hong Kong SAR,
China, Macau SAR, China ou EUA.11. Cidadãos da China (Rep. Do Povo) chegando
diretamente dos EUA devem ter um código QR verde com a marca 'HS'. O código
pode ser obtido no aplicativo WeChat 'Fang Yi Jian Kang Ma Guo Ji Ban', enviando um
resultado negativo do teste de ácido nucleico do Coronavirus (COVID-19) emitido no
máximo 2 dias antes da partida e um resultado negativo do teste de anticorpos IgM
emitido no máximo 2 dias antes da partida. Os passageiros que não chegarem
diretamente à China (People's Rep.) Devem repetir os dois testes nos países de
trânsito e obter um novo código QR verde com a marca 'HS' em cada país de trânsito.
Os novos requisitos a partir de 23 de dezembro de 2020 podem ser encontrados em
http://us.china-embassy.org/eng/notices/t1841416.htm .

Isso não se aplica a passageiros com menos de 3 anos.

Os passageiros que chegam diretamente dos EUA devem ter um código QR verde
com a marca 'HDC'. O código pode ser obtido em https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ com
um resultado negativo do teste de ácido nucleico do Coronavirus (COVID-19) emitido
no máximo 2 dias antes da partida e um teste anti-corpo de IgM negativo resultado
emitido no máximo 2 dias antes da partida. Os passageiros que não chegarem
diretamente à China (People's Rep.) Devem repetir os dois testes nos países de

http://health.customsapp.com/
https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/
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http://us.china-embassy.org/eng/notices/t1841416.htm
http://us.china-embassy.org/eng/notices/t1841416.htm
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trânsito e obter um novo código QR verde com a marca 'HDC' em cada país de
trânsito. Os novos requisitos a partir de 23 de dezembro de 2020 podem ser
encontrados em http://us.china-embassy.org/eng/notices/t1841416.htm ;

Isso não se aplica a cidadãos da China (Rep. Do Povo).

Isso não se aplica a passageiros menores de 3 anos.

Os passageiros que chegam de Taipé Chinês devem ter um certificado médico
com um resultado negativo do teste PCR Coronavirus (COVID-19) emitido no máximo
3 dias antes da partida.

Os passageiros que entram em Pequim (PEK) vindos de Hong Kong SAR, China,
devem ter um certificado médico com resultado negativo no teste PCR do Coronavirus
(COVID-19) emitido no máximo 7 dias antes da partida.

Os passageiros que chegam da RAE de Macau, China, devem ter um certificado
médico com um resultado negativo do teste PCR do Coronavírus (COVID-19) emitido
no máximo 7 dias antes da partida.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• CHIPRE

Atualizado em 27/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Não se aplica a:

- nacionais da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia,
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia,
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal,
Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Suíça;

- residentes de Chipre;

- passageiros que chegam de Andorra, Armênia, Austrália, Áustria, Bahrein,
Bielo-Rússia, Bélgica, Bulgária, China (República Popular), Croácia, República
Tcheca, Dinamarca, Egito, Estônia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia,
Hong Kong ( RAE da China), Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Israel, Itália, Jordânia,
Coreia (Rep.), Letônia, Líbano, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macau (RAE da
China), Malta, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia , Noruega, Polônia, Portugal, Qatar,
Romênia, Federação Russa, Ruanda, San Marino, Arábia Saudita, Sérvia, Cingapura,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia, Ucrânia, Emirados Árabes
Unidos, Reino Unido, EUA ou Cidade do Vaticano (Santa Sé);

- cônjuges e filhos de nacionais de Chipre;

- passageiros com certificado de vacinação emitido em Andorra, Armênia, Áustria,
Bahrein, Bielo-Rússia, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca,
Egito, Estônia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,

http://us.china-embassy.org/eng/notices/t1841416.htm


Irlanda (Rep.), Israel, Itália, Jordânia, Kuwait, Letônia, Líbano, Liechtenstein, Lituânia,
Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Catar, Romênia,
Federação Russa, San Marino, Arábia Saudita, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia, Suíça, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, EUA ou
Cidade do Vaticano (Santa Sé). Detalhes podem ser encontrados em
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers

Os passageiros devem ter um Cyprus Flight Pass obtido no máximo 24 horas
antes da partida em https://www.cyprusflightpass.gov.cy .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado de teste de PCR COVID-19 negativo. O
teste deve ter sido feito no máximo 72 horas antes da partida.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros que chegam da Austrália, Israel, Coréia (Rep.), Nova Zelândia, Arábia
Saudita ou Cingapura;

- cidadãos e residentes de Chipre se vierem de Andorra, Armênia, Áustria, Bahrain,
Bielo-Rússia, Bélgica, Bulgária, China (República Popular), Croácia, República
Tcheca, Dinamarca, Egito, Estônia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia,
Hong Kong (RAE da China), Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Jordânia, Letônia,
Líbano, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macau (RAE da China), Malta, Mônaco,
Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Catar , Romênia, Federação Russa, Ruanda,
San Marino, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia,
Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, EUA ou Cidade do Vaticano (Santa
Sé).;

- cônjuges e filhos de cidadãos de Chipre que chegam de Andorra, Armênia, Áustria,
Bahrein, Bielo-Rússia, Bélgica, Bulgária, China (República Tcheca), Croácia,
República Tcheca, Dinamarca, Egito, Estônia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha,
Grécia, Hong Kong (RAE da China), Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Jordânia,
Letônia, Líbano, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macau (RAE da China), Malta,
Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal , Catar, Romênia, Federação Russa,
Ruanda, San Marino, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça,
Tailândia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, EUA ou Cidade do Vaticano
(Santa Sé);

- passageiros com certificado de vacinação emitido em Andorra, Armênia, Áustria,
Bahrein, Bielo-Rússia, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca,
Egito, Estônia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,
Irlanda (Rep.), Israel, Itália, Jordânia, Kuwait, Letônia, Líbano, Liechtenstein, Lituânia,
Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Catar, Romênia,
Federação Russa, San Marino, Arábia Saudita, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia, Suíça, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, EUA ou
Cidade do Vaticano (Santa Sé). Detalhes podem ser encontrados em
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers;

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers
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Os passageiros podem ser submetidos a um teste COVID-19 na chegada, por
sua própria conta e quarentena. Mais detalhes podem ser encontrados em
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/03052021_epidemiological_assessmentEN
.pdf e https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories .

- Não se aplica a passageiros menores de 12 anos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• CIDADE DO VATICANO

Atualizado em 31/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 30 de julho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

- Não se aplica a:

- cidadãos da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia,
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia,
Lichtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal,
Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Cidade do
Vaticano (Santa Sé);

- passageiros com autorização de residência de longa duração ou visto "D" de longa
duração emitido pela Suíça ou por um Estado-Membro do EEE;

- familiares de nacionais e residentes na Suíça ou num Estado-Membro do EEE;

- passageiro com prova de ser cônjuge solteiro de residentes na Itália;

- passageiros que nos últimos 14 dias apenas estiveram ou transitaram em Andorra,
Áustria, Austrália, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França (incluindo Guadalupe, Martinica, Guiana, Reunião e
Mayotte), Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Israel, Japão, Rep. Da
Coreia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Nova
Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Ruanda, Cingapura, Eslováquia,
Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia, Reino Unido ou EUA;

- passageiros viajando a negócios;

- passageiros que retornam via Itália ao país de residência;

- alunos;

- pessoal militar.

Até 30 de julho de 2021, não será permitida a entrada e trânsito de passageiros
que tenham estado ou transitado pelo Brasil nos últimos 14 dias.

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/03052021_epidemiological_assessmentEN.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/03052021_epidemiological_assessmentEN.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/03052021_epidemiological_assessmentEN.pdf
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories


- Isto não se aplica a:

- passageiros que residam na Itália antes de 13 de fevereiro de 2021;

- pais de crianças menores de 18 anos que residam na Itália;

- pessoal militar.

Até 21 de junho de 2021, os passageiros que estiveram ou transitaram por
Bangladesh, Índia ou Sri Lanka nos últimos 14 dias não estão autorizados a entrar e
transitar.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da Itália que residam na Itália antes de 29 de abril de 2021;

- nacionais da Itália registrados no AIRE .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem preencher um Formulário Digital Passenger Locator em
https://app.euplf.eu/ .

Os passageiros que chegam à Sardenha devem se registrar antes da partida em
https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init;jsessionid=DBC60851683A
8F71D64CBFA6632E9138.sus2?lang=en ou pelo aplicativo "SardegnaSicura".

Os passageiros que chegam à Calábria, Puglia ou Sicília devem apresentar um
formulário de declaração de saúde preenchido na chegada. O formulário pode ser
obtido para:

- Calábria em https://home.rcovid19.it/ ;

- Puglia em
https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/autosegnalazione-coronavirus ;

- Sicília em https://testcovid.costruiresalute.it/ .

Até 30 de julho de 2021, os passageiros devem ter um antígeno COVID-19
negativo ou teste molecular feito no máximo 72 horas antes da chegada. O teste deve
ser baseado em um cotonete.

- Isso não se aplica a:

- passageiros que chegam de Andorra, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Croácia,
Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Guiana Francesa, Índias
Ocidentais Francesas, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Letônia,
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mayotte, Mônaco, Holanda, Noruega,
Polônia, Portugal, Reunião, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia, Suíça, Reino Unido ou Cidade do Vaticano (Santo Ver);

- pessoal militar;

- passageiros com menos de 2 anos;

- mais isenções podem ser encontradas em http://tinyurl.com/294etdv7 .

https://app.euplf.eu/
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Até 30 de julho de 2021, passageiros chegando de Andorra, Áustria, Bélgica,
Brasil, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França,
Guiana Francesa, Índias Ocidentais Francesas, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,
Irlanda , Israel, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mayotte, Mônaco,
Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Reunião, Romênia, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia, Suíça ou Reino Unido devem ter um antígeno COVID-19 negativo
ou teste molecular feito no máximo 48 horas antes da chegada. O teste deve ser
baseado em um cotonete.

- Isto não se aplica a:

- militares;

- passageiros com menos de 2 anos;

- mais isenções podem ser encontradas em http://tinyurl.com/294etdv7 .

Passageiros que estiveram ou transitaram pelo Brasil nos últimos 14 dias estão
sujeitos a um antígeno COVID-19 ou teste molecular na chegada.

- Não se aplica a passageiros menores de 2 anos.

Os passageiros que estiveram ou transitaram em Bangladesh, Índia ou Sri Lanka
nos últimos 14 dias devem ter um antígeno COVID-19 negativo ou teste molecular
feito no máximo 72 horas antes da chegada. O teste deve ser baseado em um
cotonete. Eles também estão sujeitos a:

- um antígeno COVID-19 ou teste molecular na chegada;

- quarentena em um hotel por 10 dias; e

- outro antígeno COVID-19 ou teste molecular no final da quarentena.

- Não se aplica a passageiros menores de 2 anos.

Os passageiros podem ser submetidos ao auto-isolamento por 10 dias e a um
antígeno COVID-19 ou teste molecular ao final do auto-isolamento. Mais detalhes
podem ser encontrados em https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html .

As autorizações de residência emitidas pela Itália que expiraram entre 1 de
agosto de 2020 e 30 de abril de 2021 são consideradas válidas até 31 de julho de
2021.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• COLÔMBIA

Atualizado em 07/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

http://tinyurl.com/294etdv7
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html


Até 30 de junho de 2021, não é permitida a entrada de passageiros que tenham
estado ou transitado pela Índia nos últimos 14 dias.

Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes da Colômbia;

- passageiros com passaporte diplomático e seus familiares;

- passageiros com visto M ou R.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que chegam da Índia devem ter um teste de PCR COVID-19
negativo feito no máximo 96 horas antes da partida; e

- estão sujeitos à quarentena por 14 dias às suas próprias custas.

Isso não se aplica a passageiros com menos de 2 anos.

Um formulário "Check Mig" deve ser enviado no máximo 24 horas antes da
partida em https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• COMORES

Atualizado em 01/08/2021.

- Informações relativas a documentação e seguros:

Os Passageiros devem ter um atestado médico impresso com resultado negativo
no teste PCR para Coronavírus (COVID-19).A prova deve ser realizada no máximo 72
horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

Os passageiros devem preencher um “ Formulário de Saúde” antes da partida
em https://adccomores.com/ .

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• CONGO

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
https://adccomores.com/


Atualizado em 24/12/2020.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem apresentar atestado médico com resultado negativo na
PCR para Coronavírus (COVID-19). O teste deve ter sido feito no máximo 7 dias antes
da chegada. O teste dever ser emitido em inglês ou Francês.

Os passageiros devem preencher um “Formulário de registro de viajantes” antes
da chegada em https://inrbcovid.com/index.php/user/home_en . Isso irá gerar um
código QR que deve ser apresentado na chegada.

Os passageiros estão sujeitos ao Coronavírus (COVID-19) teste na chegada por
conta própria.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• COREIA DO NORTE

Atualizado em 18/08/2020.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros que viajem como turistas.

-Isso não se aplica aos cidadãos e residentes da Coreia (Dem. People's Rep.);

-não se aplica a passageiros com passaporte diplomático, consular, oficial, de serviço
ou especial.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros estão sujeitos à quarentena.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• COREIA DO SUL

Atualizado em 25/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os vistos de curta duração (tipo C-1 e C-3) emitidos em ou antes de 5 de abril de
2020 já não são válidos.

https://inrbcovid.com/index.php/user/home_en


Suspensão de isenções de visto para cidadãos de Antígua e Barbuda, Argentina,
Austrália, Áustria, Bahamas, Bahrein, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Botswana,
Brasil, Brunei Darussalam, Bulgária, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Croácia,
Chipre , República Tcheca, Dinamarca, República Dominicana, Equador, El Salvador,
Estônia, Eswatini (Suazilândia), Fiji, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Granada,
Guatemala, Haiti, Honduras, Hungria, Islândia, Israel, Itália, Jamaica, Cazaquistão ,
Kiribati, Kuwait, Letônia, Lesoto, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malásia,
Marshall Isl., Maurício, Micronésia (Estados Federados), Montenegro, Marrocos,
Nauru, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Omã, Panamá, Paraguai, Peru, Polônia,
Portugal, Qatar, Romênia, Federação Russa, Samoa, Arábia Saudita, Sérvia,
Seychelles, Cingapura, Eslováquia, Solomon Isl., África do Sul, Espanha, Santa
Lúcia,Suriname, Suécia, Suíça, Tailândia, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunísia, Turquia,
Tuvalu, Emirados Árabes Unidos ou Uruguai com passaporte normal.

- Isso não se aplica à tripulação da companhia aérea.

- Isso não se aplica a passageiros com um APEC Business Travel Card.

- Não se aplica a passageiros com passaporte diplomático, oficial ou de serviço.

Suspensão de isenções de visto para cidadãos japoneses.

Suspensão da isenção de visto para passageiros com passaporte normal de
Taipé Chinês (na capa: República da China Taiwan).

Suspensão da isenção de visto para passageiros com passaporte de Hong Kong
(SAR China).

Suspensão da isenção de visto para passageiros com passaporte de Macau
(RAE da China).

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros estão sujeitos à quarentena por 14 dias.

- Isso não se aplica a passageiros que chegam de um país diferente de Botswana,
Brasil, Malawi, Moçambique, Namíbia, Paraguai, África do Sul, Suriname ou Tanzânia
com um certificado de vacinação COVID-19 afirmando que receberam a vacina na
Coréia (Rep.) pelo menos 2 semanas antes da partida.

Os passageiros estão sujeitos a um teste PCR para COVID-19 dentro de 3 dias
após a chegada.

Os passageiros devem preencher um "Formulário de declaração de saúde" e uma
"Declaração de registro de viagem" e apresentá-los na chegada. Os formulários
podem ser obtidos na chegada.

Todos os voos devem chegar ao Aeroporto Internacional de Incheon (ICN) entre
05:00 e 20:00.

Os passageiros não estão autorizados a transitar pela Coreia (Rep.) Por mais de
24 horas.

Cidadãos da Tailândia não estão autorizados a transitar se estiverem viajando
para a Tailândia.



- Isso não se aplica a cidadãos da Tailândia com um certificado de entrada emitido
pela Embaixada Real da Tailândia e um certificado de saúde apto para voar em inglês
emitido no máximo 72 horas antes da partida.

- Isso não se aplica à tripulação da companhia aérea.

Cidadãos do Egito, Sudão, Síria e Iêmen não estão autorizados a transitar pela Coreia
(Rep.).

- Isto não se aplica a cidadãos do Egito com passaporte diplomático ou de serviço.

Passageiros com um visto em um passaporte expirado devem apresentar um
"Aviso de Concessão de Visto" impresso e o passaporte expirado para a imigração na
chegada.

Passageiros com um visto E-9 emitido pela Coreia (Rep.) Devem apresentar um
formulário de 'Confirmação de Auto-quarentena' preenchido na chegada. O formulário
pode ser obtido no centro de EPS local.

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste COVID-19 impresso,
emitido no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. Os
testes aceitos são: testes LAMP, PCR, SDA e TMA. O resultado do teste deve ser em
inglês, coreano ou acompanhado de uma tradução certificada em inglês ou coreano.
O resultado do teste deve conter o nome do passageiro que deve coincidir com o
nome no passaporte, a data de nascimento e o nome do laboratório emissor. Os
passageiros que chegam das Filipinas devem ter um resultado de teste emitido por um
laboratório aprovado e os detalhes podem ser encontrados no site da Embaixada da
Coreia (Rep.) Nesses países.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da Coreia (Rep.);

- passageiros com 5 anos ou menos.

Cidadãos da Coreia (Rep.) Sem um resultado de teste de PCR COVID-19
negativo impresso emitido no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de
embarque:

- devem ter um formulário de "Acordo para Quarentena de Instalação". O formulário
pode ser obtido no check-in ou em
https://nqs.cdc.go.kr/nqs/quaStation/incheonAirport.do?gubun=notice .

- estão sujeitos à quarentena por 14 dias às suas próprias custas. Os testes aceitos
são: testes LAMP, PCR, SDA e TMA.

- Isso não se aplica a passageiros com 5 anos ou menos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• COSTA DO MARFIM

https://nqs.cdc.go.kr/nqs/quaStation/incheonAirport.do?gubun=notice


Atualizado em 25/01/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Voos para a Costa do Marfim reiniciados.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um certificado médico impresso com um resultado
negativo do teste PCR de Coronavírus (COVID-19). O teste deve ser realizado no
máximo 05 dias antes da partida do primeiro ponto de embarque. Isso não se aplica
aos passageiros menores de 11 anos.

Um "Formulário de declaração de saúde" preenchido deve ser enviado antes da
partida em https://deplacement-aerien.gouv.ci. O formulário deve ser impresso e
apresentado na chegada.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• COSTA RICA

Atualizado em 12/02/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Um formulário "Pase de Salud" deve ser preenchido antes da partida do vôo para
a Costa Rica.  Isso irá gerar um código QR que deve ser apresentado no momento da
chegada. O formulário pode ser obtido em https://salud.go.cr/ .

Os passageiros devem ter seguro de viagem com cobertura de Coronavírus
(COVID-19), tratamento e despesas de hospedagem.

- Isso não se aplica a cidadãos e residentes da Costa Rica.

Os regulamentos de entrada para cidadãos da Costa Rica aplicam-se aos
passageiros com prova de ter dupla nacionalidade da Costa Rica.

Os passageiros devem chegar a San Jose (SJO) ou Libéria (LIR).

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros devem ter um seguro de viagem com cobertura de Coronavírus
(COVID-19), tratamento e despesas de hospedagem. Isso não se aplica aos cidadãos
e residentes da Costa Rica.

https://deplacement-aerien.gouv.ci/
https://salud.go.cr/


• CROÁCIA

Atualizado em 28/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 15 de junho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

Isto não se aplica a:

- nacionais de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein , Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda,
Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia, Suíça e Cidade do Vaticano (Santa Sé) e seus familiares;

- passageiros com uma autorização de residência de longa duração ou um visto "D" de
longa duração emitido pela Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República
Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,
Irlanda (Rep. ), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda,
Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia ou
Suíça;

- residentes da Austrália, Coréia (Rep.), Nova Zelândia, Ruanda, Cingapura e
Tailândia;

- passageiros que viajam através da Croácia para um país terceiro com uma estada
máxima de 12 horas. Eles devem provar que podem entrar no país de destino;

- passageiros que viajam como turistas com comprovante de acomodação paga;

- passageiros em viagem de negócios com carta-convite de uma empresa na Croácia;

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço;

- passageiros viajando como estudantes;

- marinheiros mercantes;

- pessoal militar.

São considerados válidos os passaportes e bilhetes de identidade emitidos a
nacionais da Croácia que tenham expirado em 11 de março de 2020 ou mais tarde.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que chegam do Brasil, Índia, África do Sul ou Tanzânia (somente
Zanzibar) devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo 48 horas
antes da chegada.

Passageiros que chegam de um país diferente do Brasil, Índia, África do Sul ou
Tanzânia (somente Zanzibar) devem ter:

- um resultado negativo para COVID-19 PCR ou teste rápido de antígeno feito no
máximo 48 horas antes da chegada. O teste rápido de antígeno deve ser listado em
https://tinyurl.com/b57mretv ou

https://tinyurl.com/b57mretv
https://tinyurl.com/b57mretv


- um certificado de vacinação COVID-19. A última dose da vacina deve ser recebida
pelo menos 14 dias antes da chegada; ou

- um certificado de recuperação COVID-19 emitido pelo menos 11 dias e no máximo
180 dias antes da chegada; ou

- um certificado de recuperação COVID-19 emitido no máximo 180 dias antes da
chegada e um certificado de vacinação COVID-19 informando que o passageiro
recebeu a primeira dose da vacina no máximo 180 dias após a chegada;

- um resultado positivo para COVID-19 PCR ou teste rápido de antígeno emitido pelo
menos 11 dias e no máximo 180 dias antes da chegada; ou

- estão sujeitos a um COVID-19 PCR ou teste rápido de antígeno na chegada, por
conta própria e auto-isolamento por até 10 dias.

- Isso não se aplica a:

- residentes da Austrália, Japão, Coréia (Rep.), Nova Zelândia, Ruanda, Cingapura e
Tailândia chegando de seu país de residência;

- menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis   legais. Os pais ou
responsáveis   devem ter um resultado negativo de COVID-19 PCR ou teste rápido de
antígeno, um certificado de vacinação ou um certificado de recuperação;

- mais isenções podem ser encontradas em
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 .

Os passageiros podem estar sujeitos ao auto-isolamento; detalhes podem ser
encontrados em https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 .

Um "Formulário Enter Croatia" preenchido deve ser apresentado no momento da
chegada. O formulário pode ser enviado online antes da partida em
https://entercroatia.mup.hr/ .

- Isso não se aplica a cidadãos e residentes da Croácia.

Um "Formulário de localização de passageiros" preenchido deve ser apresentado
na chegada. O formulário pode ser encontrado em https://tinyurl.com/8bv6cuc .

- Isso não se aplica a cidadãos e residentes da Croácia.

Mais informações podem ser encontradas em
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 .

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• CUBA

https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212
https://entercroatia.mup.hr/
https://entercroatia.mup.hr/
https://tinyurl.com/8bv6cuc
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212


Atualizado em 14/04/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos da Guiana, Haiti, Nicarágua, Suriname e Trinidad e Tobago estão suspensos.

- Isso não se aplica a voos humanitários.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste COVID-19 RT-PCR
impresso, emitido no máximo 72 horas antes da chegada.

- Isso não se aplica a passageiros que chegam da Polônia;

- Isso não se aplica a passageiros chegando na Air Canada (AC), Air Transat (TS) ou
West Jet (WS).

Os passageiros que chegam da Polônia devem ter um resultado negativo do teste
COVID-19 RT-PCR impresso, emitido no máximo 5 dias antes da chegada.

Os passageiros são submetidos a um teste PCR COVID-19 na chegada;

- sujeito a triagem médica;

- sujeito a quarentena.

Uma "Declaracion de Sanidad del Viajero" preenchida deve ser apresentada no
momento da chegada.

Os passageiros devem pagar uma taxa de saúde de US $ 30.- ou equivalente.

Os cidadãos cubanos residentes em Cuba estão autorizados a entrar com um
passaporte caducado emitido após 1 de janeiro de 2014.

Passaportes normais emitidos após 1 de janeiro de 2014 para cidadãos cubanos
residentes em Cuba que não tenham sido revalidados com um "Prorroga" adesivos
são aceitos para a entrada.

- Informações relativas a seguros:

Seguro obrigatório para a entrada no País.

• CURAÇAO

Atualizado em 21/04/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:



Os passageiros devem preencher um "Cartão Digital de Imigração" impresso e um
"Cartão Localizador de Saúde Pública" não antes de 48 horas antes da partida.O
formulário pode ser encontrado em https://dicardcuracao.com/portal .

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo impresso, feito no
máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 7 anos que não apresentam sintomas COVID-19;

- passageiros que chegam de e que nos últimos 14 dias estiveram em Anguila,
Antígua e Barbuda, Bermudas, Ilhas Cayman, Dominica, Índias Ocidentais Francesas
(apenas São Bartolomeu e São Martinho), Granada, Montserrat, São Cristóvão e
Nevis, Santa Lúcia, São Maarten, São Vicente e Granadinas, Turks e Caicos Isl., Ou
Virgin Isl.(Britânico);

- passageiros com certificado de recuperação COVID-19. Eles devem ter um teste de
antígeno COVID-19 negativo impresso, feito no máximo 24 horas antes da chegada.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos na chegada.

Mais detalhes podem ser encontrados em http://www.ccaa.cw/latest .

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros devem ter seguro médico para cobrir despesas com COVID-19.

- Isso não se aplica a:

- residentes de Curaçao;

- passageiros com passaporte diplomático;

- passageiros que permaneçam por menos de 24 horas;

- membros das Forças Armadas Holandesas e seus familiares.

• DINAMARCA

Atualizado em 10/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isto não se aplica a:

- nacionais ou residentes na Dinamarca;

https://dicardcuracao.com/portal
http://www.ccaa.cw/latest


- residentes na Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Estônia,
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Israel, Itália,
Coréia (Rep.), Letônia, Liechtenstein , Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Nova
Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia, Suíça e Tailândia;

- cônjuges, companheiros, pais, filhos, noivos, irmãs, irmãos ou avós de uma pessoa
residente na Dinamarca. Devem apresentar provas que comprovem seu
relacionamento;

- namorados ou namoradas de uma pessoa residente na Dinamarca. Devem
apresentar impressa 'Declaração solene sobre relacionamento para uso em conexão
com a entrada';

- passageiros com passaporte diplomático;

- cônjuges, companheiros, filhos ou enteados de pessoa com passaporte diplomático;

- marinheiros mercantes;

- mais isenções podem ser encontradas em https://tinyurl.com/rwd9tb;

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam pela Dinamarca devem ter um antígeno
COVID-19 ou teste PCR negativo feito no máximo 48 horas antes da partida do
primeiro ponto de embarque ou antes da partida do último voo direto para a
Dinamarca. O resultado do teste deve ser em dinamarquês, inglês, francês, alemão,
islandês, italiano, norueguês, espanhol ou sueco. Detalhes podem ser encontrados em
https://tinyurl.com/4uu3pjwh .

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 15 anos;

- passageiros que viajam para as Ilhas Faroé (FAE) ou Gronelândia;

- passageiros com resultado positivo no teste de PCR COVID-19 emitido pelo menos
14 dias e no máximo 8 meses antes da chegada. O resultado do teste deve ser em
dinamarquês, inglês, francês, alemão, islandês, italiano, norueguês, espanhol ou
sueco;

- passageiros com um certificado de vacinação COVID-19 emitido em Andorra, Ilhas
Faroé, Groenlândia, Mônaco, São Marino, Cidade do Vaticano (Santa Sé), um Estado
membro do EEE ou um país membro da OCDE. O certificado deve indicar que
receberam a vacina pelo menos 2 semanas e no máximo 8 meses antes da partida. As
vacinas aceitas são AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna e Pfizer-BioNTech.
Eles não devem chegar de Bangladesh, Botswana, Brasil, Eswatini, Índia, Lesoto,
Malawi, Moçambique, Nepal, África do Sul, Zâmbia ou Zimbábue. Detalhes podem ser
encontrados em https://tinyurl.com/9xbu483d .

- nacionais da Dinamarca com um certificado de vacinação COVID-19 atestando que
receberam a vacina pelo menos 2 semanas e no máximo 8 meses antes da partida. As

https://tinyurl.com/rwd9tb
https://tinyurl.com/4uu3pjwh
https://tinyurl.com/4uu3pjwh
https://tinyurl.com/9xbu483d


vacinas aceitas são AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna e Pfizer-BioNTech.
Eles não devem chegar de Bangladesh, Botswana, Brasil, Eswatini, Índia, Lesoto,
Malawi, Moçambique, Nepal, África do Sul, Zâmbia ou Zimbábue. Detalhes podem ser
encontrados em https://tinyurl.com/9xbu483d .

- passageiros que chegam de países e regiões amarelas listados em
https://tinyurl.com/znkvcws .

Os passageiros estão sujeitos a um teste COVID-19 na chegada.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 15 anos;

- passageiros que viajam para a Groenlândia;

- passageiros com resultado positivo no teste de PCR COVID-19 emitido pelo menos
14 dias e no máximo 8 meses antes da chegada. O resultado do teste deve ser em
dinamarquês, inglês, francês, alemão, islandês, italiano, norueguês, espanhol ou
sueco;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 emitido em Andorra, Ilhas
Faroé, Groenlândia, Mônaco, São Marino, Suíça, Cidade do Vaticano (Santa Sé) ou
um Estado membro do EEE. O certificado deve indicar que receberam a vacina pelo
menos 2 semanas e no máximo 8 meses antes da partida. As vacinas aceitas são
AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna e Pfizer-BioNTech. Eles não devem
chegar de Bangladesh, Botswana, Brasil, Eswatini, Índia, Lesoto, Malawi,
Moçambique, Nepal, África do Sul, Zâmbia ou Zimbábue. Detalhes podem ser
encontrados em https://tinyurl.com/9xbu483d .

Os passageiros podem ficar sujeitos ao auto-isolamento por 10 dias. Detalhes
podem ser encontrados em https://tinyurl.com/9xbu483d .

Passageiros que viajam para a Groenlândia:

- devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo, feito no máximo 72 horas antes da
partida. O resultado do teste deve ser em inglês ou alemão. Detalhes podem ser
encontrados em https://visitgreenland.com/corona-faq/ e

- deve ter um Formulário de Localização Pessoal (SUMUT) obtido antes da partida em
https://sumut2020.gl/Instructions/EditInstructions e

- pode estar sujeito a um teste COVID-19 na chegada e na quarentena. Detalhes
podem ser encontrados em https://visitgreenland.com/corona-faq/ .

Até 30 de junho de 2021, os voos da Islândia para a Gronelândia estão
suspensos.

Para obter mais informações, consulte o site
https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark .

- Informações relativas a seguros:

Não há informações relativas a seguros.

https://tinyurl.com/9xbu483d
https://tinyurl.com/znkvcws
https://tinyurl.com/znkvcws
https://tinyurl.com/9xbu483d
https://tinyurl.com/9xbu483d
https://visitgreenland.com/corona-faq/
https://sumut2020.gl/Instructions/EditInstructions
https://visitgreenland.com/corona-faq/
https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark
https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark


• DJIBOUTI

Atualizado em 20/04/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros que cheguem ou que tenham estado
nos últimos 21 dias no Brasil ou na Índia.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19
impresso, emitido no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de
embarque e na máximo 120 horas antes da chegada.

O resultado do teste deve ser em inglês ou francês.

-Isso não se aplica a passageiros menores de 12 anos .

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e quarentena por conta própria.

-Isso não se aplica a passageiros menores de 12 anos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• DOMINICA

Atualizado em 09/03/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Passageiros e tripulantes da linha aérea que chegam à Dominica:

-devem apresentar uma autorização de viagem obtida antes da partida
http://domcovid19.dominica.gov.dm/ ;

-deve ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19 emitido no máximo 72
horas antes da chegada;

-estão sujeitos a exames médicos e quarentena.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea podem ser submetidos a um
teste rápido COVID-19 na chegada, por sua própria conta. Mais detalhes podem ser
encontrados em
https://domcovid19.dominica.gov.dm/images/20210210150610-travelprotocols-dom-feb
10-21.pdf.

- Informações relativas a seguros:

http://domcovid19.dominica.gov.dm/
http://domcovid19.dominica.gov.dm/
https://domcovid19.dominica.gov.dm/images/20210210150610-travelprotocols-dom-feb10-21.pdf
https://domcovid19.dominica.gov.dm/images/20210210150610-travelprotocols-dom-feb10-21.pdf
https://domcovid19.dominica.gov.dm/images/20210210150610-travelprotocols-dom-feb10-21.pdf


Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• EGITO

Atualizado em 11/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem apresentar um "Cartão de Saúde Pública" preenchido na
chegada.

Passageiros chegando da Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile,
China (Rep. Do Povo), Colômbia, Equador, França (Paris), Alemanha (Frankfurt),
Guiana, Itália (Roma), Japão, Coréia (Rep. .), México, Nova Zelândia, Paraguai, Peru,
Suriname, Tailândia, EUA, Reino Unido (London Heathrow), Uruguai ou Venezuela
devem ter um teste COVID-19 RT-PCR negativo impresso no máximo 96 horas antes
da partida do último vôo direto para o Egito. O teste deve ser baseado em um cotonete
nasal ou oral. O resultado do teste deve ter um carimbo do laboratório emissor.

- Não se aplica a passageiros menores de 6 anos.

Passageiros que chegam de um país que não seja Argentina, Austrália, Bolívia,
Brasil, Camarões, Canadá, Chile, China (República Popular), Colômbia, Equador,
França (Paris), Alemanha (Frankfurt), Guiana, Itália (Roma) , Japão, Coreia (Rep.),
México, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Suriname, Tailândia, EUA, Reino Unido
(Londres Heathrow), Uruguai ou Venezuela devem ter um teste de RT-PCR COVID-19
negativo impresso no máximo 72 horas antes da partida do último vôo direto para o
Egito. O teste deve ser baseado em um cotonete nasal ou oral. O resultado do teste
deve ter um carimbo do laboratório emissor.

- Não se aplica a passageiros menores de 6 anos.

Os passageiros que chegam dos Camarões devem ter um teste COVID-19
RT-PCR negativo, feito no máximo 72 horas antes da partida do último voo direto para
o Egito. O teste deve ser baseado em um cotonete nasal ou oral. O resultado do teste
deve ter um carimbo do laboratório emissor.

- Não se aplica a passageiros menores de 6 anos.

Os passageiros que chegarem diretamente a Hurghada (HRG), Marsa Alam
(RMF), Sharm El Sheikh (SSH) ou Taba (TCP) sem um resultado de teste de PCR
COVID-19 negativo impresso estão sujeitos a um teste de PCR na chegada por conta
própria .

Os passageiros que chegam da Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,
Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Honduras, Índia, México,
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai ou Venezuela estão sujeitos a
um teste de PCR COVID-19 na chegada.



- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• EL SALVADOR

Atualizado em 20/05/2020.

-  Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado do teste molecular COVID-19 negativo
impresso, emitido no máximo 72 horas antes da chegada.Os testes aceitos são: LAMP,
NAAT e PCR; ou

-certificado de vacinação COVID-19 informando que recebeu a última dose de vacina.

-Não se aplica a :

-passageiros com menos de 2 anos;

-passageiros que viajam com passaporte diplomático.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

● EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Atualizado em 07/06/2021.

- Informações relativas à fronteira

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes dos Emirados Árabes Unidos;

- empregadas domésticas que viajam com o patrocinador ou com familiares de
primeiro grau do patrocinador;

- passageiros com autorização de entrada emitida pelos Emirados Árabes Unidos;

- passageiros que viajam como turistas para Dubai (DXB) ou Sharjah (SHJ) com uma
passagem de ida e volta;

- cidadãos e residentes do Bahrein, Kuwait, Omã, Qatar e Arábia Saudita;



- Cidadãos da Coreia (Rep.) viajando sob o programa Fast Track e viajando para
Dubai (DXB). Eles devem ter um visto pré-arranjado ou uma pré-aprovação para
entrar;

- cidadãos de Andorra, Argentina, Austrália, Áustria, Bahamas, Barbados,
Bielo-Rússia, Bélgica, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgária, Canadá, Chile, China
(República Popular), Colômbia, Costa Rica, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, El
Salvador, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Honduras, Hungria, Islândia,
Irlanda (Rep.), Itália, Japão, Cazaquistão, Coreia (Rep.), Letônia, Liechtenstein,
Lituânia, Luxemburgo, Malásia, Maldivas, Malta , Maurício, México, Mônaco,
Montenegro, Nauru, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Peru, Polônia, Portugal,
Romênia, Federação Russa, San Marino, Sérvia, Seychelles, Cingapura, Eslováquia,
Eslovênia, Solomon Isl., Espanha, St . Vicente e Granadinas, Suécia, Suíça, EUA,
Ucrânia, Uruguai e Cidade do Vaticano (Santa Sé), passageiros com passaporte
britânico com nacionalidade "Cidadão Britânico"e passageiros com passaporte de
Hong Kong (SAR China), viajando para Abu Dhabi (AUH);

- nacionais da Índia com um visto emitido pelos EUA ou com uma autorização de
residência emitida pelos EUA, Reino Unido ou um Estado-Membro da UE em viagem
para Abu Dhabi (AUH);

- passageiros viajando para Abu Dhabi (AUH) com visto de residente;

- passageiros que viajam para Abu Dhabi (AUH) com visto de turista emitido por Abu
Dhabi;

- passageiros que viajam para Abu Dhabi (AUH) e chegam da Austrália, Butão, Brunei
Darussalam, China (República Popular), Taipei Chinês, Cuba, Alemanha, Groenlândia,
Hong Kong (SAR China), Islândia, Israel, Japão, Coreia (Rep.), Quênia, Quirguistão,
Maurício, Moldávia (Rep.), Marrocos, Nova Zelândia, Portugal, Federação Russa,
Arábia Saudita, Cingapura, Espanha, Suíça, Tadjiquistão, EUA, Reino Unido ou
Uzbequistão com um visto arranjado emitido por qualquer emirado;

- cidadãos da Indonésia que viajam ao abrigo do programa Safe Travel Corridor. Eles
devem ter uma autorização de entrada e uma passagem de volta.

Não é permitida a entrada e trânsito de passageiros que tenham estado nos
últimos 14 dias em Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão ou Sri Lanka.

- Isto não se aplica a:

- nacionais dos Emirados Árabes Unidos;

- passageiros com passaporte diplomático ou oficial em viagem de serviço;

- passageiros com visto dourado emitido pelos Emirados Árabes Unidos.

Os passageiros que nos últimos 14 dias estiveram no Vietname não estão
autorizados a entrar e transitar.

- Isto não se aplica a:

- cidadãos dos Emirados Árabes Unidos e seus familiares de primeiro grau;

- passageiros com passaporte diplomático ou oficial em viagem de serviço;

- passageiros com visto dourado ou visto prata emitido pelos Emirados Árabes
Unidos;



- passageiros com certificado de vacinação declarando que foram totalmente
vacinados pelo menos 28 dias antes da chegada. As vacinas aceitas são:
AstraZeneca (Vaxzevria), AZD1222 (SK Bioscience Co Ltd.), Covieshield, Janssen,
Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm e Sinovac.

Os passageiros que nos últimos 14 dias estiveram ou transitaram pela Nigéria
não estão autorizados a entrar e transitar.

- Isto não se aplica a:

- nacionais dos Emirados Árabes Unidos;

- passageiros com passaporte diplomático.

Os passageiros que nos últimos 14 dias estiveram ou transitaram pela África do
Sul não estão autorizados a entrar e transitar.

- Isso não se aplica a cidadãos dos Emirados Árabes Unidos.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Passageiros que chegam a Dubai (DXB):

- estão sujeitos a exames médicos e

- devem fazer o download e registrar o COVID-19 DXB Smart App.

Passageiros viajando como turistas chegando a Dubai (DXB) ou Sharjah (SHJ)
devem ter seguro saúde.

Os residentes dos Emirados Árabes Unidos com um Golden Residence Card ou
um visto de residência voltando para Dubai (DXB) devem ter uma aprovação GDRFA
obtida antes da partida em
https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitServiceForm.aspx .

Os residentes dos Emirados Árabes Unidos devem ter uma aprovação da ICA
obtida em https://uaeentry.ica.gov.ae antes da partida.

- Isso não se aplica a passageiros retornando a Dubai (DXB).

Os passageiros que entram ou transitam pelos Emirados Árabes Unidos que nos
últimos 14 dias estiveram em Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão ou Sri Lanka ou
Vietnã devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo impresso no máximo 48 horas
antes da partida de o último vôo direto para os Emirados Árabes Unidos. O resultado
do teste deve ser emitido por um laboratório aprovado listado em
https://screening.purehealth.ae/ ou um laboratório credenciado pelo país de origem. O
resultado do teste também deve ter um código QR.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros com deficiência.

Os passageiros que entrarem em Dubai (DXB) ou Al Maktoum (DWC) deverão
ter um teste de PCR COVID-19 negativo impresso, feito no máximo 72 horas antes da
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partida do último voo direto para os Emirados Árabes Unidos. O resultado do teste
deve ser em árabe ou inglês e deve ser emitido por um laboratório aprovado listado
em https://screening.purehealth.ae ou um laboratório credenciado pelo país de
origem.

- Isto não se aplica a:

- nacionais dos Emirados Árabes Unidos;

- passageiros que chegam de Bangladesh, Egito, Etiópia, Índia, Líbano, Nepal,
Nigéria, Paquistão, Sri Lanka, Sudão ou Vietnã;

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros com deficiência.

Os passageiros que entrarem em Dubai (DXB) ou Al Maktoum (DWC) vindos do
Egito, Etiópia, Líbano ou Sudão devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo
impresso, feito no máximo 72 horas antes da partida do último voo direto para os
Emirados Árabes Unidos. O resultado do teste deve ser em árabe ou inglês e deve ser
emitido por um laboratório aprovado listado em https://screening.purehealth.ae ou um
laboratório credenciado pelo país de origem. O resultado do teste deve ter um código
QR.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros com deficiência.

Os passageiros que entram em Dubai (DXB) ou Al Maktoum (DWC) vindos da
Nigéria devem:

- mandar imprimir um negativo do teste de PCR COVID-19, no máximo 72 horas
antes da partida do último voo direto para os Emirados Árabes Unidos. O resultado do
teste deve ser em árabe ou inglês e deve ser emitido por um laboratório aprovado
listado em https://screening.purehealth.ae ou um laboratório credenciado pela
Nigéria; ou

- mandar fazer um teste rápido COVID-19 negativo impresso no máximo 4 horas
antes da partida do último voo direto para os Emirados Árabes Unidos.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros com deficiência.

Passageiros em trânsito por Dubai (DXB) ou Al Maktoum (DWC) do Afeganistão,
Angola, Argentina, Bahrein, Brasil, Camboja, Chile, Cote d'Ivoire, Croácia, Chipre,
Tcheca, Djibouti, Egito, Eritreia, Etiópia, Geórgia , Gana, Grécia, Guiné, Hungria,
Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Quênia, Kuwait, Líbano, Malta, Moldávia
(Rep.), Montenegro, Marrocos, Mianmar, Nigéria, Omã, Filipinas, Polônia, Catar,
Romênia , Russian Fed., Ruanda, Senegal, Eslováquia, Somália, África do Sul, Sudão
do Sul, Sudão, Síria, Tajiquistão, Tanzânia, Tunísia, Turquia, Turcomenistão, Uganda,
Ucrânia, Uzbequistão, Zâmbia ou Zimbábue devem ter um negativo impresso

https://screening.purehealth.ae
https://screening.purehealth.ae
https://screening.purehealth.ae


COVID-19 Teste PCR realizado no máximo 72 horas antes da partida do último vôo
direto para os Emirados Árabes Unidos. O resultado do teste deve ser em árabe ou
inglês e deve ser emitido por um laboratório aprovado listado em
https://screening.purehealth.ae ou um laboratório credenciado pelo país de partida.

- Isto não se aplica a:

- nacionais dos Emirados Árabes Unidos;

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros com deficiência.

Os passageiros que entrarem em Ras Al Khaimah (RKT) devem ter um teste de
PCR COVID-19 negativo impresso, feito no máximo 72 horas antes da partida do
último voo direto para os Emirados Árabes Unidos. O resultado do teste deve ser em
árabe ou inglês e deve ser emitido por um laboratório aprovado listado em
https://screening.purehealth.ae ou um laboratório credenciado pelo país de origem.

- Isto não se aplica a:

- nacionais dos Emirados Árabes Unidos;

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros com deficiência;

- passageiros vindos de Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão, Sri Lanka ou Vietnã.

Os passageiros que entrarem em Sharjah (SHJ) devem ter um teste de PCR
COVID-19 negativo impresso, feito no máximo 72 horas antes da partida do último voo
direto para os Emirados Árabes Unidos. O resultado do teste deve ser em árabe ou
inglês e deve ser emitido por um laboratório aprovado listado em
https://screening.purehealth.ae ou um laboratório credenciado pelo país de origem.

- Isto não se aplica a:

- nacionais dos Emirados Árabes Unidos;

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros com deficiência;

- passageiros vindos de Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão, Sri Lanka ou Vietnã.

Os passageiros que entram ou transitam por Abu Dhabi (AUH) devem ter um
teste de PCR COVID-19 negativo impresso, feito no máximo 72 horas antes da partida
do último voo direto para os Emirados Árabes Unidos. O resultado do teste deve ser
em árabe ou inglês e deve ser emitido por um laboratório aprovado listado em
https://screening.purehealth.ae ou um laboratório credenciado pelo país de origem.
Os passageiros que chegam do Egito, Etiópia, Líbano ou Sudão devem ter um código
QR no resultado do teste.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 12 anos;
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- passageiros com deficiência;

- passageiros vindos de Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão, Sri Lanka ou Vietnã.

Passageiros que entram em Dubai (DXB) ou Al Maktoum (DWC) vindos do
Afeganistão, Angola, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Camboja, Chile, Costa do
Marfim, Croácia, Chipre, Tcheca, Djibuti, Egito, Eritreia, Etiópia, Geórgia, Gana,
Grécia, Guiné, Hungria, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Quênia, Kuwait,
Líbano, Malta, Moldávia (Rep.), Montenegro, Marrocos, Mianmar, Nepal, Nigéria, Omã,
Paquistão, Filipinas, Polônia, Catar, Romênia, Federação Russa, Ruanda, Senegal,
Eslováquia, Somália, África do Sul, Sudão do Sul, Sudão, Síria, Tajiquistão, Tanzânia,
Tunísia, Turquia, Turcomenistão, Uganda, Ucrânia, Uzbequistão, Vietnã, Zâmbia ou o
Zimbábue estão sujeitos a um teste PCR COVID-19 na chegada.

Cidadãos dos Emirados Árabes Unidos que entram em Dubai (DXB) ou Al
Maktoum (DWC) estão sujeitos a um teste de PCR COVID-19 na chegada.

Os passageiros que entrarem em Abu Dhabi (AUH), Al Maktoum (DWC), Dubai
(DXB) ou Sharjah (SHJ) poderão ser submetidos a um teste PCR COVID-19 e
quarentena.

O visto nas instalações de chegada em Abu Dhabi (AUH) foi reiniciado.

Autorizações de residência expiradas emitidas pelos Emirados Árabes Unidos
que foram prorrogadas até dezembro de 2020 são aceitas para entrada. Os
passageiros devem apresentar comprovante de validade estendida.

Cidadãos da Coreia (Rep.) Que viajam no programa Fast Track devem ter um
'Certificado de isenção de isolamento'.

Os passageiros estão autorizados a transitar por Abu Dhabi (AUH) por um
período máximo de 24 horas. Os passageiros devem ter uma reserva de hotel
confirmada no lado ar se o tempo de trânsito exceder 12 horas.

Os cidadãos da Nigéria devem ter um bilhete de ida e volta e uma reserva de
hotel ou comprovante de endereço de acomodação para o período de estada prevista.

- Não se aplica a passageiros com visto de residente.

Os passageiros que chegam em Sharjah (SHJ) devem baixar o aplicativo
ALHOSN.

Os voos da Índia, Vietnã e Iêmen estão suspensos.

Até 18 de junho de 2021, os voos da Nigéria e da África do Sul estão suspensos.

A tripulação da companhia aérea sem um resultado de teste de PCR COVID-19
negativo impresso de um teste feito no máximo 72 horas antes da partida do primeiro
ponto de embarque está sujeita à quarentena até o próximo voo.

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros que viajam como turistas chegando a Duabi (DBX) ou Sharjah
(SHJ) devem ter um seguro saúde.



• EQUADOR

Atualizado em 14/04/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter:

- um antigénio COVID-19 ou teste RT-PCR negativo efectuado no máximo 3 dias antes
da chegada; ou

- um certificado de vacinação COVID-19; ou

- um certificado de recuperação COVID-19.

- Não se aplica a:

- passageiros com menos de 2 anos;

- passageiros que chegam do Brasil ou que transitaram pelo Brasil.

Passageiros que chegam ou que tenham transitado pelo Brasil devem ter:

- antígeno COVID-19 ou teste RT-PCR negativo feito no máximo 3 dias antes da
chegada; ou

- um certificado de vacinação COVID-19.

- Não se aplica a passageiros menores de 2 anos.

Os passageiros podem ser submetidos a um teste de antígeno COVID-19 na
chegada.- Isso não se aplica a passageiros menores de 14 anos.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.

Uma "Declaracion de salud del viajero" preenchida deve ser apresentada no
momento da chegada. O formulário pode ser encontrado em
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/formulario_de_salud_del_vi
ajero_revisado.pdf.pdf_1-1.pdf .

Passageiros que chegam do Brasil ou que transitaram pelo Brasil podem ficar
sujeitos à quarentena por 10 dias, arcando com as despesas.

- Informações relativas a seguros:

Seguro obrigatório para a entrada no País.

• ERITREA

https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/formulario_de_salud_del_viajero_revisado.pdf.pdf_1-1.pdf
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/formulario_de_salud_del_viajero_revisado.pdf.pdf_1-1.pdf
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/formulario_de_salud_del_viajero_revisado.pdf.pdf_1-1.pdf


Atualizado em 15/04/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19
emitido no máximo 72 horas antes da chegada.

-Isto não se aplica a:

-passageiros com menos de 6 anos;

-passageiros com certificado de vacinação COVID-19.

Os passageiros estão sujeitos a um teste rápido de antígeno COVID-19 na
chegada, por conta própria.

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena por 7 dias às suas próprias
custas.

- Informações relativas a seguros:

Sem informações sobre seguros.

• ESLOVÁQUIA

Atualizado em 25/03/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem preencher o formulário 'Passageiro de saúde pública' antes
da partida em https://www.mindop.sk/covid/ .

Os passageiros devem se registrar online antes da partida em
https://korona.gov.sk/ehranica/ .

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena por até 14 dias; detalhes podem ser
encontrados em https://korona.gov.sk/en/travelling-to-slovakia-and-covid19/ e
https://www.mzv.sk/web/en/covid-19 .

- Informações relativas a seguros:

Sem informações sobre seguros.

• ESLOVÊNIA
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Atualizado em 04/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros sem um teste de PCR COVID-19 negativo, no máximo 48 horas
antes da chegada, podem ser sujeitos a quarentena por 10 dias; detalhes podem ser
encontrados em
https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/ .

- Não se aplica a:

- passageiros com resultado de teste COVID-19 RAT ou PCR positivo emitido pelo
menos 11 dias e no máximo 6 meses antes da chegada;

- passageiros com certificado de recuperação COVID-19. O teste do passageiro deve
ser positivo no máximo 6 meses antes da chegada;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 informando que receberam:

- a primeira dose de vacina de AstraZeneca (Vaxzevria) ou Covishield pelo menos 21
dias antes da chegada.

- a vacina Janssen pelo menos 14 dias antes da chegada;

- a segunda dose de vacina da Pfizer-BioNTech pelo menos 7 dias antes da chegada;

- a segunda dose da vacina Moderna, Sputnik V, Sinovac ou Sinopharm pelo menos
14 dias antes da chegada.

- Informações relativas a seguros:

Sem informações relativas a seguros.

• ESPANHA

Atualizado em 07/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 30 de junho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

Isto não se aplica a:

- cidadãos e residentes de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre,
Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,
Irlanda (Rep.), Itália, Letônia , Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco,
Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, São Marino, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia, Suíça ou Cidade do Vaticano (Santa Sé);

- residentes da Austrália, China (Rep. Popular), Hong Kong (RAE da China), Israel,
Japão, Coreia (Rep.), Macau (RAE da China), Nova Zelândia, Ruanda, Cingapura,
Tailândia ou Reino Unido;
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- passageiros que chegam da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega,
Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Suécia ou Suíça;

- passageiros com visto de longa duração emitido por um Estado-Membro Schengen
que regressem através de Espanha ao seu país de residência;

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço;

- marinheiros mercantes;

- pessoal militar;

- familiares imediatos de um nacional de um Estado-Membro da UE que viajem juntos
ou viajem para se juntar a um nacional de um Estado-Membro da UE;

- passageiros que sejam parceiros solteiros de cidadãos espanhóis. Eles devem ter
uma confirmação de sua relação emitida por um consulado da Espanha;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 atestando que foram
totalmente vacinados com AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna ou
Pfizer-BioNTech, Serum Institute of India, Sinopharm ou Sinovac pelo menos 14 dias
antes da chegada. Eles devem estar chegando de um país diferente do Brasil ou da
África do Sul;

- menores viajando com seus pais que foram totalmente vacinados;

- participantes do Mobile World Congress (MWC21) ou "Asociacion de Programas
Norteamericanos en Espana" (APUNE) com uma carta-convite;

- alunos com prova de estarem matriculados em um curso na Áustria, Bélgica, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália,
Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia ,
Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia ou Suíça. Eles devem:

- ter um seguro médico; e

- estar viajando para o país onde estuda, no máximo 15 dias antes do início do curso.

Até 22 de junho de 2021, os voos do Brasil e da África do Sul para a Espanha
estão suspensos.

Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes de Andorra e Espanha;

- passageiros em trânsito pela Espanha para um Estado-Membro não Schengen.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter:

- um resultado negativo do COVID-19 NAAT ou do teste do antígeno emitido no
máximo 48 horas antes da chegada. O resultado do teste deve ser em inglês, francês,
alemão, espanhol ou acompanhado de uma tradução juramentada em espanhol; ou



- um certificado de vacinação COVID-19 atestando que foram totalmente vacinados
com AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna ou Pfizer-BioNTech, Serum Institute
of India, Sinopharm ou Sinovac pelo menos 14 dias antes da chegada; ou

- um certificado de recuperação COVID-19 emitido pelo menos 11 dias após o
resultado positivo do teste COVID-19 NAAT. A amostra do certificado deve ter sido
colhida no máximo 180 dias antes da chegada.

Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 6 anos;

- passageiros que chegam da Austrália, China (Rep. Popular), Hong Kong (RAE da
China), Japão, Israel, Coréia (Rep.), Macau (RAE da China), Nova Zelândia, Ruanda,
Cingapura, Tailândia ou Reino Unido;

- passageiros que chegam de Nordland na Noruega;

- passageiros que chegam de Aland ou Lansi-Suomi na Finlândia;

- tripulação deadheading.

Os passageiros devem preencher um "Formulário de Controle de Saúde FCS" em
https://www.spth.gob.es/ Isso gerará um código QR que deve ser apresentado na
chegada.

- Isso não se aplica à tripulação de deadhead.

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena por até 10 dias; detalhes
podem ser encontrados em https://tinyurl.com/ucevbmtc .

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Não há informações sobre seguro.

• ESTADOS UNIDOS

Atualizado em 10/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Passageiros que transitaram ou estiveram na Áustria, Bélgica, Brasil, China
(República Popular), República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França,
Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Índia, Irã, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia,
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal,
Eslováquia, Eslovênia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça ou no Reino Unido
(exceto territórios ultramarinos fora da Europa) , nos últimos 14 dias não estão
autorizados a entrar e transitar.

- Isso não se aplica a:

https://www.spth.gob.es/
https://www.spth.gob.es/
https://tinyurl.com/ucevbmtc


- Nacionais e residentes permanentes dos EUA;

- cônjuges de nacionais e de residentes permanentes dos EUA. Eles devem ter uma
certidão de casamento;

- pais / tutores legais de um solteiro e menor de 21 anos, nacional ou residente
permanente dos EUA;

- o irmão ou irmã solteiro e menor de 21 anos de um nacional ou residente
permanente dos EUA, que seja solteiro e menor de 21 anos;

- o filho / filho adotivo / tutelado de um residente nacional ou permanente dos EUA
passageiros com os seguintes vistos: A-1, A-2, C-1, C-2, C-3, CR-1, CR-2, D, E-1
(como funcionário do TECRO ou TECO ou do familiares imediatos do funcionário),
G-1, G-2, G-3, G-4, IR-1, IR-4, IH-4, IV, K-1, K-2, K-3, K- 4, OTAN-1 a OTAN-4 ou visto
OTAN-6;

- tripulação da companhia aérea, se viajar para embarcar em uma aeronave nos EUA;
ou

- com um dos seguintes vistos: visto C-1 / D, B1, H1, L se viajar para embarcar em
uma aeronave nos EUA;

- marinheiros mercantes, se viajarem para embarcar em um navio nos EUA;  ou

- com um dos seguintes vistos: visto C-1 / D, B1, H1, L se viajar para embarcar em um
navio nos EUA;  ou

- envolvido em atividades de isqueiro, plataforma continental externa (OCS), atividade
de parque eólico, tripulação aérea / marítima privada ou outras atividades semelhantes
de membros da tripulação;

- passageiros com visto DV emitido entre 1 de outubro de 2019 e 30 de setembro de
2020;

- membros das Forças Armadas dos EUA, cônjuges e filhos de membros das Forças
Armadas dos EUA; - passageiros com evidências de viagem a convite do governo dos
EUA para fins relacionados à contenção / mitigação do Coronavírus (COVID-19);

- passageiros com documentos emitidos pelo Departamento de Segurança Interna dos
EUA, Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA ou Departamento de Estado dos
EUA indicando que o passageiro está isento da restrição;

- alunos que chegam da Áustria, Bélgica, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia,
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia,
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia ou Suíça, Reino Unido;

- alunos que participam de um programa acadêmico que começa em 1 de agosto de
2021 ou mais tarde; e

- ter um visto F-1 ou M-1; ou - nos últimos 14 dias não esteve no Brasil, China
(República Popular), Índia, Irã ou África do Sul.

- Informações relativas a documentações e quarentena:



Os passageiros que entram ou transitam pelos EUA devem ter um teste
COVID-19 negativo feito no máximo 3 dias antes da partida do primeiro ponto de
embarque. Os testes aceitos são: antígeno, NAAT, RT-LAMP, RT-PCR ou TMA. Os
dados do passageiro (por exemplo, nome e data de nascimento) no certificado devem
coincidir com os indicados no passaporte ou outro documento de viagem; e o
resultado do teste deve especificar "negativo" ou "não detectado". Se marcado como
"inválido", não é aceito.

Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 2 anos;

- Militares dos EUA;

- passageiros com atestado médico com resultado positivo no teste COVID-19 emitido
no máximo 90 dias antes da partida do primeiro ponto de embarque; e uma carta
emitida por uma autoridade sanitária declarando que o passageiro foi liberado para
viajar. O resultado do teste deve especificar "positivo" ou "detectado", se marcado
como "inválido" não é aceito.

Os passageiros devem preencher um formulário de divulgação e comprovação
antes da partida. O formulário pode ser obtido em
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/attachment-a-global-passenger-disclosure-attestati
on-2021-p.pdf ou https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Fillable-Attestation-English-p.pdf
.

Os passageiros que chegam ao estado de Nova York devem preencher o
"Formulário de saúde do viajante" em
https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-New-York-State-Traveler-Health-Form .

Os passageiros estão sujeitos às medidas COVID-19 estabelecidas pelo estado /
território de seu destino final. Mais informações podem ser encontradas em
http://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html .

Vistos DV emitidos em setembro de 2020 que expiraram são aceitos para entrada.

Cidadãos dos EUA estão autorizados a entrar com o passaporte vencido. -Isso
não se aplica a passaportes de emergência que devem ser válidos na chegada.

Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• ESTÔNIA

Atualizado em 18/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isso não se aplica a:

https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/attachment-a-global-passenger-disclosure-attestation-2021-p.pdf
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/attachment-a-global-passenger-disclosure-attestation-2021-p.pdf
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/attachment-a-global-passenger-disclosure-attestation-2021-p.pdf
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Fillable-Attestation-English-p.pdf
https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-New-York-State-Traveler-Health-Form
https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-New-York-State-Traveler-Health-Form
http://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html


- Cidadãos britânicos e nacionais de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia,
Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria,
Islândia, Irlanda (Rep.), Itália , Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta,
Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, São Marino, Eslováquia,
Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Cidade do Vaticano (Santa Sé);

- pais, filhos ou cônjuges de nacionais ou residentes da Estónia;

- residentes em Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre,
Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,
Irlanda (Rep.), Itália, Coréia (Rep.), Letônia , Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo,
Malta, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia,
Ruanda, San Marino, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça,
Tailândia, Reino Unido ou Cidade do Vaticano (Santo Ver);

- passageiros que entram na Estónia para regressar a casa. Eles não devem
apresentar nenhum sintoma de Coronavírus (COVID-19);

- passageiros com visto de longa duração emitido pela Áustria, Bélgica, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália,
Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia,
Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia ou Suíça;

- alunos;

- passageiros com confirmação por escrito de que são parceiros não casados   de um
nacional ou residente da Estónia, emitida pelo nacional ou residente da Estónia.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem apresentar um concluída “Os viajantes Questionário para
a prevenção da propagação do COVID-19" no momento do check-in ou no momento
da chegada. O formulário pode ser encontrada em https://iseteenindus.terviseamet.ee/
.

Os passageiros poderiam ficar sujeito ao auto-isolamento por 10 dias.

- Não se aplica a passageiros com certificado de vacinação COVID-19 emitido no
máximo 6 meses antes da chegada. Mais isenções podem ser encontradas em
https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers .

- Informações relativas a seguros:

Não há informações relativas a seguro.

• ESWATINI

Atualizado em 12/10/2020.

https://iseteenindus.terviseamet.ee/
https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers
https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers


- Informações relativas à fronteira:

Reinício dos voos para Eswatini (Suazilândia).

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros sem atestado médico com resultado negativo do teste do
Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 72 horas antes da chegada estão sujeitos
a um teste PCR na chegada, por sua conta e risco.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e quarentena por 14 dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• ETIÓPIA

Atualizado em 02/12/2020.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem apresentar um atestado médico com resultado negativo
no teste de RT-PCR para Coronavírus (COVID-19). O teste deve ter sido feito no
máximo 120 horas antes da chegada.

Não se aplica:

- Passageiros menores de 10 anos;

- Os passageiros com passaporte diplomático e seus familiares imediatos;

- Passageiros com passaporte de serviço e seus familiares imediatos;

- Passageiros com um Laissez-Passer emitido por um estado da União
Africana (UA) e seus familiares imediatos;

- Passageiros com um Laissez-Passer emitido pelas Nações Unidas e seus
familiares próximos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• FIJI

Atualizado em 03/03/2021

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros e tripulantes.



Isto não se aplica a :

-nacionais de Fiji;

-residentes de Fiji com uma aprovação por escrito emitida pelo Departamento de
Imigração de Fiji.

Cidadãos de Samoa não estão autorizados a transitar.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no teste
PCR para Coronavírus (COVID-19). O teste deve ter sido feito no máximo 72 horas
antes da partida.

Isso não se aplica a passageiros com 2 anos ou menos.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e quarentena por 14 dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• FILIPINAS

Atualizado em 02/06/2021.

-Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isto não se aplica a:

- nacionais das Filipinas;

- ex-cidadãos das Filipinas, seus cônjuges e filhos, se viajarem juntos. Eles devem ser
nacionais de Andorra, Angola, Antígua e Barbuda, Argentina, Austrália, Áustria,
Bahamas, Bahrein, Barbados, Bélgica, Belize, Benin, Butão, Bolívia, Botswana, Brasil,
Brunei Darussalam, Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Camboja , Camarões, Canadá,
Cabo Verde, República Centro-Africana, Chade, Chile, Colômbia, Comores, Congo,
Congo (Rep. Dem.), Costa Rica, Costa do Marfim, Croácia, Chipre, República Tcheca,
Dinamarca, Djibouti, Dominica , República Dominicana, Equador, El Salvador, Guiné
Equatorial, Eritreia, Estônia, Eswatini, Etiópia, Fiji, Finlândia, França, Gabão, Gâmbia,
Alemanha, Gana, Grécia, Granada, Guatemala, Guiné, Guiné-Bissau, Guiana, Haiti ,
Honduras, Hungria, Islândia, Indonésia, Irlanda (Rep.), Israel, Itália, Jamaica, Japão,
Cazaquistão, Quênia, Kiribati, Coreia (Rep.), Kuwait, Quirguistão, Lao People's Dem.
Rep., Letônia, Lesoto, Libéria, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Madagascar,
Malaui, Malásia, Maldivas, Mali, Malta, Marshall Isl., Mauritânia, Maurício, México,
Micronésia (Estados Federados), Mônaco, Mongólia, Marrocos, Moçambique ,
Mianmar, Namíbia, Nepal, Holanda, Nova Zelândia, Nicarágua, Níger, Noruega, Omã,
Palau, Panamá, Papua Nova Guiné, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Qatar,
Romênia, Federação Russa, Ruanda, Samoa, San Marino , São Tomé e Príncipe,
Arábia Saudita, Senegal, Seychelles, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, Solomon Isl.,
África do Sul, Espanha, São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, São Vicente e



Granadinas, Suriname, Suécia, Suíça , Tajiquistão, Tanzânia, Tailândia, Togo, Trinidad
e Tobago, Tunísia, Turquia, Turcomenistão, EUA, Uganda, Emirados Árabes Unidos,

- ex-cidadãos das Filipinas, seus cônjuges e filhos, se viajarem juntos. Eles devem ser
cidadãos britânicos;

- passageiros com visto emitido pelas Filipinas (excluindo os vistos 9 (A) e SRRV);

- passageiros com visto 9 (A) ou SRRV. Eles devem ter um documento de endosso
emitido pelo Departamento de Relações Exteriores (DFA). Cartas para o Bureau of
Immigration (LBI) emitidas antes de 8 de fevereiro de 2021 sem uma data de validade
não são aceitas;

- passageiros com um certificado de identificação (IC) ou um certificado de reaquisição
/ retenção de cidadania filipina (CRPC) emitido pelas Filipinas.

Até 15 de junho de 2021, os passageiros que nos últimos 14 dias estiveram em
Bangladesh, Índia, Nepal, Omã, Paquistão, Sri Lanka ou Emirados Árabes Unidos não
estão autorizados a entrar.

- Isto não se aplica a cidadãos filipinos que viajam ao abrigo do programa de
repatriação do governo.

Os passageiros não estão autorizados a transitar.

Suspensão de todas as facilidades de visto na chegada.

Suspensão de todas as isenções de visto.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os marinheiros mercantes com um visto 9 (C) emitido pelas Filipinas devem ter
um resultado negativo do teste COVID-19 RT-PCR emitido no máximo 72 horas antes
da chegada.

Os passageiros que viajam para Davao (DVO) devem ter um resultado negativo do
teste COVID-19 RT-PCR emitido no máximo 72 horas antes da partida.

- Isso não se aplica a marinheiros mercantes com visto 9 (C) emitido pelas Filipinas.

Os passageiros devem ter a confirmação de reserva de um hotel aprovado pelas
Agências de Turismo e Saúde, pelo menos 10 dias. O hotel deve estar listado em
https://www.philippineairlines.com/en/ph/home/covid-19/ArrivingInThePH/ManilaQuara
ntineHotels .

- Isso não se aplica a:

- nacionais das Filipinas que são Trabalhadores filipinos no exterior (OFW);

- passageiros com visto 9 (E).9. Um "Formulário de Investigação de Caso" preenchido
deve ser apresentado na chegada. O formulário pode ser obtido em
https://c19.redcross.org.ph/arriving-passengers .

Os passageiros estão sujeitos a um teste de RT-PCR COVID-19 no dia 7 após a
chegada e quarentena por 14 dias.

https://www.philippineairlines.com/en/ph/home/covid-19/ArrivingInThePH/ManilaQuarantineHotels
https://www.philippineairlines.com/en/ph/home/covid-19/ArrivingInThePH/ManilaQuarantineHotels
https://www.philippineairlines.com/en/ph/home/covid-19/ArrivingInThePH/ManilaQuarantineHotels
https://c19.redcross.org.ph/arriving-passengers
https://c19.redcross.org.ph/arriving-passengers


Os passageiros devem instalar o aplicativo 'TRAZE' em seu dispositivo pessoal
antes da partida.

- Informações relativas a seguros:

Não há informações relativas a seguros.

● FINLÂNDIA

Atualizado em 07/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 27 de junho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

-Isso não se  aplica a:

- nacionais da Finlândia e seus familiares;

- passageiros com autorização de residência emitida pela Finlândia;

- parceiros de nacionais ou residentes da Finlândia;

- passageiros provenientes da Islândia, Malta ou Cidade do Vaticano (Santa Sé);

- residentes da Austrália, Israel, Coréia (Rep.), Nova Zelândia, Ruanda e Cingapura,
ao chegar em um vôo direto da Austrália, Israel, Coréia (Rep.), Nova Zelândia, Ruanda
ou Cingapura;

- cidadãos e residentes de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre,
Tcheca, Dinamarca, Estônia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta , Mônaco, Holanda,
Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia, Suíça e seus familiares, retornando ao seu país de residência via Finlândia;

- Cidadãos britânicos e seus familiares residentes na Finlândia;

- passageiros que estudam na Finlândia, se chegando de Andorra, Áustria, Bélgica,
Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, França, Alemanha, Grécia,
Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia , Luxemburgo,
Malta, Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia ou Suíça;

- pessoal militar;

- mais isenções podem ser encontradas em
https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic .

https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic
https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic


- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros sem um antígeno COVID-19 negativo ou resultado de teste PCR
emitido no máximo 72 horas antes da chegada são sujeito a um teste COVID-19 na
chegada e auto-isolamento. O resultado do teste deve ser em inglês. Detalhes podem
ser encontrados em https://www.finentry.fi/en/ .

- Isso não se aplica a passageiros com certificado de recuperação COVID-19. O teste
do passageiro deve ser positivo no máximo 6 meses antes da chegada.

- Informações relativas a seguros:

Não há informações relativas a seguros.

• FRANÇA

Atualizado em 09/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da França e seus cônjuges e filhos;

- nacionais de Andorra, Mónaco, São Marino, Suíça, Cidade do Vaticano (Santa Sé) e
de um Estado-Membro do EEE e respectivos cônjuges e filhos;

- Cidadãos britânicos beneficiários do Acordo sobre a retirada do Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da
Energia Atómica, e respectivos familiares. Eles não devem chegar da Argentina,
Bahrein, Bangladesh, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Índia, Nepal,
Paquistão, África do Sul, Sri Lanka, Suriname, Turquia ou Uruguai;

- passageiros que chegam de Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia,
Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,
Irlanda (Rep.), Israel, Itália, Japão, Coréia (Rep. ), Letônia, Líbano, Liechtenstein,
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia,
Portugal, Romênia, San Marino, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia,
Suíça ou Cidade do Vaticano (Santa Sé ) Eles não devem ter estado fora desses
países nos últimos 14 dias;

- passageiros com autorização de residência emitida por Andorra, Mónaco, São
Marino, Suíça, Cidade do Vaticano (Santa Sé) ou um Estado-Membro do EEE;

- marinheiros mercantes;

- alunos. Eles não devem chegar da Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Costa Rica, Índia, Nepal, Paquistão, África do Sul, Sri Lanka,
Suriname, Turquia ou Uruguai;

https://www.finentry.fi/en/


- passageiros com um Laissez-Passer;

- tripulação deadheading;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 e acompanhantes menores de
18 anos. Eles não devem chegar da Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Costa Rica, Índia, Nepal, Paquistão, África do Sul, Sri Lanka,
Suriname, Turquia ou Uruguai, e o certificado deve indicar que receberam:

- o a primeira dose da vacina Janssen pelo menos 4 semanas antes da chegada; ou a

- a segunda dose de vacina de AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna ou Pfizer-BioNTech
pelo menos 2 semanas antes da chegada; ou

- a primeira dose de vacina de AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna ou Pfizer-BioNTech
pelo menos 2 semanas antes da chegada e uma prova de infecção anterior com
COVID-19.

Os passageiros que entram ou transitam pela França devem apresentar um
Certificado de Viagem preenchido antes do embarque e para a imigração na chegada,
obtido em https://tinyurl.com/104zuyhq . Isso não se aplica a passageiros que chegam
de Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Israel, Itália,
Japão , Coreia (Rep.), Letônia, Líbano, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta,
Mônaco, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino,
Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça ou Cidade do Vaticano
(Santa Sé). Eles não devem ter estado fora desses países nos últimos 14 dias;

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter:

- um teste de antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 48 horas antes da partida
do primeiro ponto de embarque; ou

- um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo 72 horas antes da partida do
primeiro ponto de embarque.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 11 anos;

- tripulação deadheading;

- marinheiros mercantes;

- Militares franceses retornando de missão no exterior;

- passageiros chegando de Andorra, Argentina, Austrália, Áustria, Bahrein,
Bangladesh, Bélgica, Bolívia, Brasil, Bulgária, Chile, Colômbia, Costa Rica, Croácia,
Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Guiana Francesa, Alemanha, Grécia,
Hungria, Islândia, Índia, Irlanda (Rep.), Israel, Itália, Japão, Coreia (Rep.), Letônia,
Líbano, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Nepal, Holanda, Nova
Zelândia, Noruega, Paquistão, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Cingapura,
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Eslováquia, Eslovênia, África do Sul, Espanha, Sri Lanka, Suriname, Suécia, Suíça,
Turquia, Uruguai ou Cidade do Vaticano (Santa Sé).

Os passageiros que chegam da Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Costa Rica, Guiana Francesa, Índia, Nepal, Paquistão, África do Sul,
Sri Lanka, Suriname, Turquia ou Uruguai devem ter um antígeno COVID-19 negativo
ou teste PCR feito no máximo 48 horas antes da partida do primeiro ponto de
embarque.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 11 anos;

- tripulação deadheading;

- marinheiros mercantes;

- Militares franceses voltando de missão no exterior.

Passageiros que chegam de Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária,
Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Alemanha, Grécia, Hungria,
Islândia, Irlanda (Rep.), Israel, Itália, Japão, Coreia (Rep. .), Letônia, Líbano,
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia,
Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia, Suíça ou Cidade do Vaticano (Santo Ver) deve ter um antígeno
COVID-19 negativo ou teste de PCR feito no máximo 72 horas antes da partida do
primeiro ponto de embarque.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 11 anos;

- tripulação deadheading;

- marinheiros mercantes;

- Militares franceses retornando de missão no exterior;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 e acompanhantes menores de
18 anos. O certificado deve indicar que receberam:

- a primeira dose da vacina Janssen pelo menos 4 semanas antes da chegada; ou

- a segunda dose de vacina de AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna ou Pfizer-BioNTech
pelo menos 2 semanas antes da chegada; ou

- a primeira dose de vacina de AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna ou Pfizer-BioNTech
pelo menos 2 semanas antes da chegada e uma prova de infecção anterior com
COVID-19.

Os passageiros devem ter uma declaração juramentada preenchida obtida em
https://tinyurl.com/104zuyhq .

- Isso não se aplica à tripulação de deadhead.

Os passageiros podem estar sujeitos a um teste COVID-19 na chegada. Mais
detalhes podem ser encontrados em https://tinyurl.com/4wtws28x .
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Os passageiros podem ficar sujeitos a auto-isolamento ou quarentena por até 10
dias.

- Não se aplica a passageiros com certificado de vacinação COVID-19 e
acompanhantes de crianças menores de 18 anos. Eles não devem chegar da
Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Índia,
Nepal, Paquistão, África do Sul, Sri Lanka, Suriname, Turquia ou Uruguai, e o
certificado deve indicar que receberam:

- o a primeira dose da vacina Janssen pelo menos 4 semanas antes da chegada; ou

- a segunda dose de vacina de AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna ou Pfizer-BioNTech
pelo menos 2 semanas antes da chegada; ou

- a primeira dose de vacina de AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna ou Pfizer-BioNTech
pelo menos 2 semanas antes da chegada e uma prova de infecção anterior com
COVID-19. Mais isenções podem ser encontradas em https://tinyurl.com/4wtws28x .

- Informações relativas a seguros:

Não há informações sobre seguros.

• GABÃO

Atualizado em 19/02/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Passageiros chegando da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia , Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega,
Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino
Unido não estão autorizados a entrar.

- Isso não se aplica a cidadãos e residentes do Gabão.;

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um certificado médico com resultado negativo no teste PCR
do Coronavirus (COVID-19) emitido no máximo 3 dias antes da partida do primeiro
ponto de embarque.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 6 anos.

Os passageiros estão sujeitos ao teste de PCR do Coronavírus (COVID-19) na
chegada, por conta própria.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 6 anos.

Os passageiros estão sujeitos ao auto-isolamento por 14 dias.

- Informações relativas a seguros:

https://tinyurl.com/4wtws28x


Ainda não há informações sobre seguros.

• GÂMBIA

Atualizado em 05/02/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um certificado médico com um resultado negativo no
teste PCR para Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 72 horas antes da partida
do primeiro ponto de embarque. Isso não se aplica aos passageiros com 02 anos ou
menos.

Passageiros que chegam da Bélgica, Chile, Dinamarca, França, Índia, Itália,
Japão, Jordânia, Coréia (Rep.), Líbano, Holanda, Noruega, Paquistão, Cingapura,
África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, EUA ou O Reino Unido está sujeito ao
teste do Coronavírus (COVID-19) na chegada e estão sujeitos à quarentena até que
os resultados do teste estejam prontos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• GANA

Atualizado em 12/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo, feito no máximo
72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. O resultado do teste deve
ter um código QR obtido em http://www.globalhaven.org ou
https://africacdc.org/trusted-travel/ .

-Isso não se aplica a:

- nacionais e residentes de Gana que retornam dentro de uma semana;

- passageiros com menos de 5 anos.

Cidadãos nacionais e residentes de Gana que retornem dentro de uma semana
sem um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo 72 horas antes da partida
do primeiro ponto de embarque estão sujeitos a um teste na chegada. O resultado do
teste deve ter um código QR obtido em http://www.globalhaven.org ou
https://africacdc.org/trusted-travel/ .

- Isso não se aplica a passageiros menores de 5 anos.

Os passageiros devem preencher um Formulário de Declaração de Saúde do
Porto em https://www.ghs-hdf.org/hdf/ antes da chegada.
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Os passageiros estão sujeitos a um teste de PCR COVID-19 na chegada, por
conta própria.Eles devem ter uma confirmação de pagamento obtida em:
https://myfrontierhealthcare.com/Home/Ghana . Isso não se aplica a passageiros com
menos de 5 anos.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos na chegada.

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena por 7 dias às suas próprias
custas.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• GEÓRGIA

Atualizado em 01/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

-Isso não se aplica a:

- cidadãos da Geórgia;

- cônjuges e filhos menores de 18 anos de nacionais da Geórgia;

- Cidadãos britânicos e cidadãos da Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bahrein,
Bielorrússia, Bélgica, Bulgária, Canadá, China (República Popular), Croácia, Chipre,
Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda
(Rep.), Israel, Itália, Japão, Cazaquistão, Coreia (Rep.), Kuwait, Quirguistão, Letônia,
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Moldávia (Rep.), Holanda, Noruega, Omã, Polônia,
Portugal, Catar, Romênia , Russian Fed., Arábia Saudita, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia, Suíça, Tajiquistão, Turquia, Turcomenistão, EUA, Ucrânia, Emirados
Árabes Unidos e Uzbequistão se chegar da Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bahrein,
Bielo-Rússia, Bélgica, Bulgária, Canadá, China (Rep. Do Povo), Croácia, Chipre,
Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda
(Rep.), Israel, Itália, Japão, Cazaquistão, Coreia (Rep.), Kuwait ,Quirguistão, Letônia,
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Moldávia (Rep.), Holanda, Noruega, Omã, Polônia,
Portugal, Catar, Romênia, Federação Russa, Arábia Saudita, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia, Suíça, Tadjiquistão, Turquia , Turcomenistão, EUA, Ucrânia,
Emirados Árabes Unidos ou Uzbequistão.

- residentes na Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bahrein, Bielo-Rússia, Bélgica, Bulgária,
Canadá, China (Rep. Popular), Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia,
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda (Rep. ), Israel, Itália, Japão,
Cazaquistão, Coreia (Rep.), Kuwait, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta,
Moldávia (Rep.), Holanda, Noruega, Omã, Polônia, Portugal, Catar, Romênia, Fed da
Rússia ., Arábia Saudita, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tajiquistão,
Turquia, Turcomenistão, EUA, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e
Uzbequistão se chegar da Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bahrein, Bielo-Rússia,
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Bélgica, Bulgária, Canadá, China (Rep. Do Povo), Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda (Rep.),
Israel, Itália, Japão, Cazaquistão, Coreia (Rep.), Kuwait ,Quirguistão, Letônia, Lituânia,
Luxemburgo, Malta, Moldávia (Rep.), Holanda, Noruega, Omã, Polônia, Portugal,
Catar, Romênia, Federação Russa, Arábia Saudita, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia, Suíça, Tadjiquistão, Turquia , Turcomenistão, EUA, Ucrânia, Emirados Árabes
Unidos, Reino Unido ou Uzbequistão.

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19. O certificado de vacinação
deve ser em inglês e os passageiros não devem ter estado na Índia nos últimos 14
dias.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo, feito no máximo
72 horas antes da chegada.  O resultado do teste deve ser em inglês.

- Isto não se aplica a:

- cidadãos da Geórgia;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19. O certificado de vacinação
deve ser em inglês e os passageiros não devem ter estado na Índia nos últimos 14
dias.

Cidadãos da Geórgia sem um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo
72 horas antes da chegada estão sujeitos ao auto-isolamento por 8 dias.

Os passageiros devem enviar um formulário de pré-registro em
https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia/tk6157/ .

- Não se aplica a passageiros com certificado de vacinação COVID-19 informando que
receberam a última dose de vacina.

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena por até 14 dias. Mais detalhes
podem ser encontrados
https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx?lang
=en-US .

Mais detalhes podem ser encontrados em https://stopcov.ge/en e
https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-
sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx?lang=en-US .

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• GRENADA

https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia/tk6157/
https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia/tk6157/
https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx?lang=en-US
https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx?lang=en-US
https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx?lang=en-US
https://stopcov.ge/en


Atualizado em 06/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Não é permitida a entrada de passageiros que tenham estado nos últimos 14 dias
no Brasil ou na Índia.

Os passageiros devem ter um "Certificado Pure Safe Travel" obtido antes da
partida em https://covid19.gov.gd/travel-covid/ .

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19
emitido no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

- Não se aplica a passageiros menores de 6 anos.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos na chegada.

Os passageiros estão sujeitos a um teste PCR COVID-19 na chegada, por conta
própria. O teste deve ser pago antes da partida em https://pay.gov.gd/.

Os passageiros estão sujeitos a quarentena; detalhes podem ser encontrados em
https://covid19.gov.gd/travel-covid/ .

A tripulação da linha aérea de desembarque deve apresentar um Cartão de Status
COVID-19 da Tripulação preenchido. Eles estão sujeitos a exames médicos e
auto-isolamento na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• GRÉCIA

Atualizado em 10/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 14 de junho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

- Não se aplica a:

- nacionais da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia,
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia,
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal,
Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Suíça e seus familiares;

- Cidadãos britânicos e residentes no Reino Unido;
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- nacionais e residentes da Austrália, Bahrein, Bielo-Rússia, Bósnia e Herzegovina,
Canadá, China (Rep. do Povo), Israel, Coréia (Rep.), Kuwait, Montenegro, Nova
Zelândia, Macedônia do Norte (Rep), Qatar, Fed da Rússia. , Ruanda, Arábia Saudita,
Sérvia, Cingapura, Tailândia, EUA, Ucrânia e Emirados Árabes Unidos;

- passageiros com autorização de residência emitida pela Grécia.O certificado de
pedido de renovação de uma autorização de residência não é aceite, exceto se o
certificado de pedido for referente ao cônjuge ou membro da família de nacional grego
ou da UE;

- passageiros com autorização de residência emitida pela Áustria, Bélgica, Bulgária,
Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Hungria,
Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta,
Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia, Suíça ou Reino Unido;

- passageiros com visto de longa duração emitido pela Áustria, Bélgica, Bulgária,
Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia,
Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia , Luxemburgo,
Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia ou Suíça;

- marinheiros mercantes;

- pessoal militar;

- alunos.  Mais detalhes podem ser encontrados em https://travel.gov.gr/ .

Os passageiros devem preencher um "Formulário de localização de passageiros
(PLF)" em https://travel.gov.gr/ mais tardar no dia anterior à chegada à Grécia. Um
e-mail de confirmação ou um código QR gerado a partir do formulário preenchido deve
ser apresentado no momento da chegada. As famílias podem ser aceitas com um
e-mail de confirmação conjunta ou um código QR exclusivo.

-  Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter:

- um teste COVID-19 PCR ou RT-PCR negativo feito no máximo 72 horas antes da
chegada. O resultado do teste deve ser em inglês, francês, alemão, grego, italiano,
espanhol ou russo.O nome do passageiro no resultado do teste deve corresponder ao
nome do passaporte;

- um certificado de vacinação COVID-19 comprovando que foram totalmente
vacinados pelo menos 14 dias antes da chegada. O certificado de vacinação deve ser
em inglês, francês, alemão, grego, italiano, espanhol ou russo. O nome do passageiro
no certificado deve corresponder ao nome no passaporte. Detalhes podem ser
encontrados em https://travel.gov.gr/ ou

- um certificado de recuperação COVID-19 emitido pelo menos 30 dias após o teste
ser positivo, e um antígeno COVID-19 positivo, teste de PCR ou RT-PCR feito pelo
menos 2 meses e no máximo 9 meses antes da chegada. O resultado do teste deve
ser em inglês, francês, alemão, grego, italiano, espanhol ou russo.

- Isto não se aplica a:
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-  passageiros com menos de 6 anos;

- nacionais e residentes do Montenegro.

Os nacionais e residentes no Montenegro devem ter:

- um teste COVID-19 PCR ou RT-PCR negativo, efectuado no máximo 72 horas antes
da chegada. O resultado do teste deve ser em inglês, francês, alemão, grego, italiano,
espanhol ou russo. O nome do passageiro no resultado do teste deve corresponder ao
nome do passaporte; e

- um certificado de vacinação COVID-19 mostrando que foram totalmente vacinados
pelo menos 14 dias antes da chegada. O certificado de vacinação deve ser em inglês,
francês, alemão, grego, italiano, espanhol ou russo. Detalhes podem ser encontrados
em https://travel.gov.gr/ .

- Não se aplica a passageiros menores de 6 anos.

Os passageiros podem ser submetidos a um teste rápido COVID-19 na chegada.

Os passageiros podem ficar sujeitos ao auto-isolamento por até 10 dias. Detalhes
podem ser encontrados em https://travel.gov.gr/

- Informações relativas a seguros:

Sem informações sobre seguros.

• GROENLÂNDIA

Atualizado em 15/02/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isto não se aplica a:

- Nacionais e residentes na Dinamarca;

- Residentes na Alemanha (Schleswig-Holstein) e na Suécia (Blekinge, Halland,
Scania e West Gothia);

- Cônjuges, companheiros, pais, filhos, noivos, irmãs, irmãos ou avós de uma
pessoa residente na Dinamarca. Eles devem apresentar provas que comprovem seu
relacionamento. Eles devem residir em um país que não seja a África do Sul ou o
Reino Unido. Mais detalhes podem ser encontrados em
https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/persons-resident-in-countries-outside-of-
denmark

- Namorados ou namoradas de uma pessoa residente na Dinamarca. Devem
apresentar impressa 'Declaração solene sobre relacionamento para uso em conexão
com a entrada'. Eles devem residir em um país que não seja a África do Sul ou o
Reino Unido. Mais detalhes podem ser encontrados em
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https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/persons-resident-in-countries-outside-of-
denmark

- Passageiros que regressam directamente através da Dinamarca ao seu país
de residência. Eles devem estar residindo em um país diferente da África do Sul ou
Reino Unido;

- Marinheiros mercantes. Eles devem estar residindo em um país diferente da
África do Sul ou Reino Unido; mais isenções podem ser encontradas em
https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/persons-resident-in-countries-outside-of-
denmark

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam pela Dinamarca devem ter um
atestado médico com resultado negativo de PCR para Coronavírus (COVID-19) ou
teste de antígeno. A prova deve ter sido realizada no máximo 24 horas antes da
partida do primeiro ponto de embarque. O certificado deve ser em dinamarquês,
inglês, francês, alemão, islandês, italiano, norueguês, espanhol ou sueco.

Isto não se aplica a:

- Passageiros com menos de 15 anos;

- Passageiros que viajam para a Groenlândia;

- Passageiros com atestado médico com resultado positivo da PCR para
Coronavírus (COVID-19) ou teste de antígeno emitido pelo menos 14 dias e no
máximo 84 dias antes da chegada.

Os passageiros são submetidos ao teste do antígeno Coronavírus (COVID-19)
na chegada.

Isso não se aplica a

- Passageiros com menos de 15 anos;

- Passageiros que viajam para a Groenlândia;

- Passageiros com atestado médico com resultado positivo da PCR para
Coronavírus (COVID-19) ou teste de antígeno emitido pelo menos 14 dias e no
máximo 84 dias antes da chegada.

Os passageiros podem ficar sujeitos ao auto-isolamento por 10 dias.

Os passageiros que viajam para a Groenlândia devem ter um atestado médico
com resultado negativo no teste do Coronavírus (COVID-19). O teste deve ter sido
feito no máximo 5 dias antes da partida. Detalhes podem ser encontrados em
https://visitgreenland.com/corona-faq

Os passageiros que viajam para a Groenlândia devem ter um Formulário de
Localização Pessoal (SUMUT) obtido antes da partida em
https://sumut2020.gl/Instructions/EditInstructions

Os passageiros que viajam para a Groenlândia podem estar sujeitos a exames
médicos e quarentena. Detalhes podem ser encontrados em
https://visitgreenland.com/corona-faq
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Os voos da Islândia para a Groenlândia estão suspensos até 28 de fevereiro de
2021.

Para mais informações, consulte o site
https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark

- Informações relativas a seguros:

Não há informações relativas a seguros.

• GUADALUPE

Atualizado em 16/02/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros. Isso não se aplica a passageiros
com um Certificado de Viagem preenchido obtido em
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metr
opole-et-les-territoires-d-Outre-Mer

Os voos para as Antilhas Francesas estão suspensos.

Isto não se aplica a:

- Voos provenientes da Bélgica, Dominica, França, Guiana Francesa, Santa
Lúcia e St. Maarten

- Voos para St Barthelemy.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um certificado médico com resultado negativo do
teste RT-PCR do Coronavirus (COVID-19) emitido no máximo 72 horas antes da
partida do primeiro ponto de embarque. Isso não se aplica a passageiros menores de
11 anos.

Os passageiros devem ter uma declaração juramentada preenchida obtida em
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metr
opole-et-les-territoires-d-Outre-Mer

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• GUAM

Atualizado em 04/02/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem apresentar atestado médico com resultado negativo
para antígeno viral Coronavírus (COVID-19), NAAT, RT-LAMP, RT-PCR ou teste TMA.
A prova deve ter sido realizada no máximo 3 dias antes da partida do primeiro ponto
de embarque. Os dados dos passageiros (por exemplo, nome e data de nascimento)

https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark
https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark
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no certificado devem corresponder aos indicados no passaporte ou outro documento
de viagem; e o resultado do teste deve especificar "negativo" ou "não detectado". Se
marcado como "inválido", não é aceito.

Isto não se aplica a:

- Passageiros que chegam dos EUA;

- Passageiros com menos de 2 anos;

- Militares dos EUA;

- Passageiros com atestado médico com resultado positivo do teste
Coronavirus (COVID-19) emitido no máximo 90 dias antes da partida do primeiro ponto
de embarque; e uma carta emitida por uma autoridade sanitária declarando que o
passageiro foi liberado para viajar. O resultado do teste deve especificar "positivo" ou
"detectado", se marcado como "inválido" não é aceito.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e quarentena.

A tripulação da companhia aérea está sujeita à quarentena até o próximo voo.

Os passageiros podem ser submetidos ao teste do Coronavírus (COVID-19) no
6º dia após a chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros

● GUATEMALA

Atualizado em 30/05//2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros se nos últimos 14 dias estiveram no
Brasil, África do Sul ou Reino Unido.

Isto não se aplica a:

- nacionais da Guatemala;

- residentes permanentes da Guatemala;

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 informando que receberam a
última dose da vacina pelo menos 2 semanas antes da partida.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros sem um antígeno COVID-19 negativo ou teste de PCR feito no
máximo 3 dias antes da partida do primeiro ponto de embarque estão sujeitos a um
teste na chegada, por sua conta e risco. O teste deve ser baseado em swab
nasofaríngeo ou orofaríngeo.

Isso não se aplica a:

- passageiros com menos de 10 anos;



- passageiros com certificado de recuperação COVID-19 emitido pelo menos 10 dias
após o resultado positivo do teste. O passageiro deve ter testado positivo no máximo 3
meses antes da chegada;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 informando que receberam a
última dose da vacina pelo menos 2 semanas antes da partida.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea podem ficar sujeitos à
quarentena por 10 dias por conta própria.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• GUIANA

Atualizado em 02/12/2020.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem apresentar um atestado médico com resultado negativo
no teste PCR para Coronavírus (COVID-19). O teste deve ter sido feito no máximo 07
dias antes da chegada.

Os passageiros estão sujeitos ao teste de PCR do Coronavírus (COVID-19) na
chegada. Não se aplica aos passageiros com atestado médico com resultado negativo
no teste PCR para Coronavírus (COVID-19) com teste feito no máximo 72 horas antes
da chegada.

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena.

Os passageiros sem um "Formulário de localização de passageiros"
preenchido, obtido pelo menos 24 horas antes da partida em
https://guyanatravel.gy/passenger-locator-form/ devem preencher um Formulário de
Declaração de Saúde antes da chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• GUIANA FRANCESA

Atualizado em 09/02/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

Isso não se aplica a passageiros com um Certificado de Viagem preenchido
obtido em

https://guyanatravel.gy/passenger-locator-form/


https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metr
opole-et-les-territoires-d-Outre-Mer

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no teste
molecular do Coronavírus (COVID-19). A prova deve ter sido realizada no máximo 72
horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

Isso não se aplica a passageiros menores de 11 anos.

Os passageiros devem ter uma declaração juramentada completa obtida em
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metr
opole-et-les-territoires-d-Outre-Mer .

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e quarentena por 14 dias
após a chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• GUINÉ

Atualizado em 05/05/2021.

-  Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

Isto não se aplica a:

- nacionais da Guiné e seus cônjuges, companheiros, pais ou filhos;

- passageiros com autorização de residência emitida pela Guiné;

- passageiros com visto de longa duração emitido pela Guiné.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19
emitido no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. - Isso
não se aplica a passageiros menores de 11 anos.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• GUINÉ-BISSAU

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
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Atualizado em 19/08/2020.

- Informações relativas à fronteira:

Reinício dos voos para Guiné-Bissau.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um certificado médico com um resultado negativo do
teste PCR Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 72 horas antes da partida.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• GUINÉ EQUATORIAL

Atualizado em 04/01/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros sem um atestado médico com resultado negativo no teste PCR
do Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 48 horas antes da chegada estão
sujeitos a um teste PCR na chegada, por sua conta e risco.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• HAITI

Atualizado em 21/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um antígeno COVID-19 ou resultado do teste
RT-PCR negativo. A prova deve ser realizada no máximo 72 horas antes da partida do
primeiro ponto de embarque.

-Isto não se aplica a passageiros com atestado médico com resultado positivo
no teste COVID-19.

Eles devem ter a avaliação do médico que os tratou.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.

Um Formulário de Declaração de Saúde preenchido deve ser apresentado à
imigração na chegada.



- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• HONDURAS

Atualizado em 31/03/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros que cheguem ou que tenham estado
nos últimos 21 dias na África do Sul ou no Reino Unido.

- Isso não se aplica a cidadãos e residentes de Honduras.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Cidadãos e residentes de Honduras que cheguem de ou que tenham estado na
África do Sul ou Reino Unido nos últimos 21 dias estão sujeitos à quarentena por 14
dias.

Os passageiros devem ter um teste COVID-19 negativo feito no máximo 72 horas
antes da chegada.Os testes aceitos são: antígeno, anticorpo rápido e RT-PCR.

Um "pré-teste de imigração" preenchido deve ser apresentado no momento da
chegada. O formulário pode ser enviado online antes da partida em
https://prechequeo.inm.gob.hn .

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• HONG KONG

Atualizado em 21/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

-Isso não se aplica a:

- passageiros com passaporte da RAE de Hong Kong, China;

- passageiros com um "Documento de Identidade para Fins de Visto" da RAE de Hong
Kong, China;

- residentes em Hong Kong SAR, China, com carteira de identidade permanente;

https://prechequeo.inm.gob.hn


- residentes em Hong Kong SAR, China, com um bilhete de identidade com o
asterisco, o código "A" ou o código "R";

- residentes na RAE de Hong Kong, China, com um bilhete de identidade com o código
"C", acompanhado de um visto;

- residentes na Região Administrativa Especial de Hong Kong, China, com um bilhete
de identidade com o código "U". Eles devem ter uma aprovação prévia da Imigração
de Hong Kong;

- residentes de Hong Kong SAR, China, com carteira de identidade acompanhada de
visto com "Permissão para permanecer prorrogado até". Eles devem entrar dentro da
validade da estadia permitida;

- passageiros com visto de residência ou de estudo emitido pela RAE de Hong Kong,
China;

- passageiros que nos últimos 14 dias tenham estado apenas na Austrália, China
Continental, RAE de Macau, China ou Nova Zelândia;

- passageiros com passaporte diplomático, oficial ou de serviço em viagem de serviço;

- cônjuges e filhos menores de 18 anos residentes em Hong Kong SAR, China.
Devem apresentar prova de relacionamento;

- tripulação deadheading;

- marinheiros mercantes.

Não é permitida a entrada de passageiros que tenham estado ou transitado no
Brasil, Índia, Nepal, Paquistão, Filipinas ou África do Sul por mais de 2 horas nos
últimos 21 dias.

- Isso não se aplica aos marinheiros mercantes.

Os passageiros em trânsito por Hong Kong SAR, China devem:

- ter um voo de conexão reservado no mesmo bilhete, e

- ter todos os cartões de embarque impressos, e

- ter sua bagagem despachada até o destino final.

Os passageiros não estão autorizados a transitar através de Hong Kong SAR,
China, para o Interior da China.

- Isso não se aplica a passageiros com passaporte diplomático.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Passageiros sem certificado de vacinação declarando que receberam a vacina
pelo menos 15 dias antes da chegada devem ter uma confirmação de reserva de hotel
em chinês ou inglês para um mínimo de 21 noites. O hotel deve estar listado em
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel-list.html . Os detalhes podem ser
encontrados em
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/list_of_recognised_covid19_vaccines.pdf .

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel-list.html
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel-list.html
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/list_of_recognised_covid19_vaccines.pdf


- Isso não se aplica a passageiros que nos últimos 21 dias estiveram apenas na
Austrália, China Continental, RAE de Macau, China ou Nova Zelândia.

Passageiros com certificado de vacinação declarando que receberam a vacina
pelo menos 15 dias antes da chegada devem ter uma confirmação de reserva de hotel
em chinês ou inglês para um mínimo de 14 noites. O hotel deve estar listado em
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel-list.html . Os detalhes podem ser
encontrados em
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/list_of_recognised_covid19_vaccines.pdf .

- Não se aplica a:

- passageiros que nos últimos 21 dias estiveram apenas na Austrália, China
Continental, RAE de Macau, China ou Nova Zelândia;

- passageiros chegando do Brasil, Índia, Irlanda (Rep.), Nepal, Paquistão, Filipinas,
África do Sul ou Reino Unido.

Passageiros que nos últimos 21 dias estiveram apenas na Austrália ou Nova
Zelândia devem ter uma confirmação de reserva de hotel em chinês ou inglês para um
mínimo de 14 noites. O hotel deve estar listado em
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel-list.html .

- Não se aplica a passageiros com certificado de vacinação informando que
receberam a vacina pelo menos 15 dias antes da chegada. Eles devem ter uma
confirmação de reserva de hotel para um mínimo de 7 noites.

Passageiros que estiveram ou transitaram pela Argentina, Bangladesh, Bélgica,
Brasil, Canadá, Taipei Chinês, Equador, Egito, Etiópia, França, Alemanha, Índia,
Indonésia, Irlanda (Rep.), Itália, Japão, Cazaquistão, Quênia , Malásia, Nepal,
Holanda, Paquistão, Filipinas, Romênia, Federação Russa, Cingapura, África do Sul,
Suíça, Turquia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido ou EUA nos últimos 21
dias devem ter:

- um resultado negativo no teste de ácido nucléico COVID-19. O teste deve ter sido
realizado no máximo 72 horas antes da partida do último vôo direto para Hong Kong,
RAE da China. O nome no resultado do teste deve coincidir com o nome no
documento de viagem, ou deve ser apresentada uma confirmação por escrito emitida
pelo laboratório com o nome do passageiro;

- um documento comprovando que o laboratório é credenciado pela ISO 15189 ou
aprovado pelo governo local. Todos os documentos devem ser em chinês ou inglês.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea devem apresentar um
Formulário de Declaração de Saúde preenchido ao Departamento de Saúde.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos na chegada e quarentena por
até 21 dias. Mais detalhes podem ser encontrados em
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html .

A tripulação da companhia aérea deve ter um resultado negativo do teste de ácido
nucléico COVID-19 emitido no máximo 48 horas antes da partida.

A tripulação da companhia aérea está sujeita a exames médicos na chegada e
auto-isolamento em um hotel.

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel-list.html
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/list_of_recognised_covid19_vaccines.pdf
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel-list.html
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel-list.html
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html


A tripulação de linha aérea que tenha estado ou transitado pelo Brasil, Índia,
Nepal, Paquistão, Filipinas ou África do Sul nos últimos 21 dias está sujeita à
quarentena por 21 dias.

Os marinheiros mercantes devem ter:

- um resultado negativo do teste de ácido nucleico COVID-19 emitido no máximo 48
horas antes da partida, e

- uma carta de aprovação do Departamento de Marinha, e

- uma carta de certificação para o Departamento de Saúde de Hong Kong.

A tripulação da companhia aérea e os marinheiros comerciais estão sujeitos a um
teste de ácido nucleico COVID-19 na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• HUNGRIA

Atualizado em 02/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da Hungria e seus familiares;

- passageiros com autorização de residência permanente emitida pela Hungria e seus
familiares;

- passageiros com autorização de residência emitida pela Hungria com validade
superior a 90 dias; passageiros com visto "D" emitido pela Hungria;

- passageiros que entram na Hungria em trânsito por terra para um país terceiro.
Devem provar que podem entrar no destino final, ou provar que podem entrar num
país vizinho para chegar ao destino final;

- passageiros viajando a negócios;

- passageiros com carta assinada e carimbada pelo Vice-Chefe da Polícia Nacional ;

- passageiros com teste COVID-19 positivo feito no máximo 6 meses antes da
chegada. Eles também devem ter um certificado de recuperação;

- passageiros com imunidade, certificado COVID-19 emitido pelo Bahrein, Croácia,
Tcheca, Geórgia, Hungria, Moldávia (Rep.), Mongólia, Montenegro, Macedônia do
Norte (Rep.), Romênia, Sérvia, Eslovênia ou Turquia e menores de 18 anos anos em
sua empresa;



- até 11 de julho de 2021, passageiros com passagem para o EURO 2021 em papel
ou eletronicamente.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Eles devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19 impresso,
emitido em inglês ou húngaro, no máximo 72 horas antes da chegada.

Os passageiros podem ser submetidos a exames médicos.

Os passageiros podem ficar em quarentena por 10 dias. Mais detalhes podem ser
encontrados em https://tinyurl.com/3w7padwk .

A tripulação da companhia aérea está sujeita a exames médicos e quarentena até
o próximo voo programado.

- Informações relativas a seguros:

Sem informações relativas a seguros;

• IÉMEN

Atualizado em 01/07/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter o atestado médico impresso com resultado negativo
do teste PCR do Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 72 horas antes da
chegada. O certificado deve ser em inglês. Isso não se aplica aos nacionais do Iêmen
e não se aplica aos passageiros com menos de 10 anos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros. Gentileza verificar.

• ILHAS CAYMAN

Atualizado em 14/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isto não se aplica a:

https://tinyurl.com/3w7padwk


- cidadãos e residentes das Ilhas Cayman;

- irmãos, irmãs, pais, avós ou noivos de residentes das Ilhas Cayman;

- alunos.

Os passageiros devem obter uma aprovação de "Viagem para as Ilhas Cayman"
em https://www.exploregov.ky/traveltime

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros estão sujeitos a um teste PCR COVID-19 na chegada.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 10 anos.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e quarentena por até 14 dias.
Mais detalhes podem ser encontrados em
https://www.exploregov.ky/government-covid19-policies .

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros. Gentileza verificar.

• ILHAS COOK

Atualizado em 03/03//2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

Isso não se aplica a:

- Cook Islanders;

- passageiros com autorização de residência permanente;

- passageiros com autorização de entrada emitida pelo Cook Isl.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter uma aprovação emitida pelo Ministério de Relações
Exteriores e Imigração de Cook Isl.;

- ter uma autorização médica do Ministério da Saúde de Cook Isl. com atestado
médico com resultado negativo do teste de Coronavirus (COVID-19) emitido no
máximo 72 horas antes da partida de Auckland;

-  deve ter permanecido na Nova Zelândia por 14 dias consecutivos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

https://www.exploregov.ky/traveltime
https://www.exploregov.ky/government-covid19-policies
https://www.exploregov.ky/government-covid19-policies


• ILHAS MALVINAS

Atualizado em 02/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 30 de Setembro de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

-Isso não se aplica a:

-residentes de Falkland Isl.(Malvinas);

-passageiros com passaporte “Falkland Islands Status”.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros estão sujeitos à quarentena por 14 dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• ILHAS SALOMÃO

Atualizado em 07/12/2020.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitido aos passageiros e tripulantes de companhias aéreas entrarem em
Salomão Isl. Isso não se aplica a cidadãos e residentes de Salomão Isl e aos
passageiros com autorização prévia por escrito emitida pelo Primeiro Ministro.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Nacionais e residentes de Salomão Isl. aqueles que estiveram em países com
casos confirmados de Coronavírus (COVID-19) serão colocados em quarentena por
um período de 14 dias após a chegada.

Os passageiros com autorização prévia por escrito emitida pelo Primeiro-Ministro
que tenham estado em países com casos confirmados de Coronavírus (COVID-19)
serão colocados em quarentena por um período de 14 dias após a chegada.

Os passageiros devem apresentar um Cartão de Declaração de Saúde Pública do
Viajante preenchido e fornecer todos os detalhes de seu local de estadia, itinerário de
viagem e dados pessoais atuais de contato em Salomon Isl.

Passageiros e tripulantes de companhias aéreas devem fornecer detalhes de seu
histórico de viagens internacionais pelo período de 14 dias antes da chegada a
Salomão Isl.

- Informações relativas a seguros:



Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• ILHAS TURCAS E CAICOS

Atualizado em 05/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os passageiros e tripulantes devem obter uma autorização de viagem em
http://turksandcaicostourism.com pelo menos 24 horas antes da partida.

- Não se aplica a:

- tripulantes de linha aérea que permaneçam no máximo 24 horas;

- marinheiros mercantes.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea devem ter um resultado de
teste COVID-19 NAAT ou PCR negativo. O teste deve ter sido feito no máximo 5 dias
antes da chegada.

- Isto não se aplica a:

- tripulação aérea permanecendo por menos de 24 horas;

- marinheiros mercantes;

- passageiros com menos de 10 anos;- residentes de Turks e Caicos Isl.com um
certificado de vacinação COVID-19 se receberam a vacina mais de 2 semanas antes
da chegada. O certificado deve ser emitido em Turks e Caicos Isl. Eles também devem
ter uma marca de seleção verde na autorização de viagem.

Os passageiros devem ter seguro para cobrir despesas com COVID-19.4. Os
passageiros estão sujeitos a exames médicos.

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros devem ter seguro para cobrir despesas com COVID-19.

• ILHAS VIRGENS AMERICANAS

Atualizado em 06/04/2021.

http://turksandcaicostourism.com
http://turksandcaicostourism.com


- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um certificado de viagem obtido em
https://usvitravelportal.com/ no máximo 5 dias antes da partida do primeiro ponto de
embarque.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 5 anos.

Passageiros que entram ou transitam pelo Virgin Isl. (EUA) deve ter um
certificado médico com um resultado negativo do teste molecular ou antígeno do
Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 5 dias antes da partida do primeiro ponto
de embarque, ou um certificado médico com um teste positivo do anticorpo do
Coronavírus (COVID-19) resultado emitido no máximo 4 meses antes da partida do
primeiro ponto de embarque. O certificado deve ser emitido por um laboratório
aprovado, os detalhes podem ser encontrados em https://usviupdate.com/ .

- Não se aplica a passageiros menores de 5 anos.
- Os passageiros podem ser submetidos a exames médicos e quarentena na

chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS

Atualizado em 30/03/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um "Certificado de autorização de viajante BVI Gateway"
aprovado, obtido pelo menos 48 horas antes da partida em
https://bvigateway.bviaa.com/ .

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste COVID-19 RT-PCR
emitido no máximo 5 dias antes da chegada.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 5 anos.

Os passageiros devem ter seguro de viagem para cobrir despesas com COVID-19.

Os passageiros estão sujeitos a um teste PCR COVID-19 na chegada e quarentena
por até 14 dias.

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros devem ter seguro médico de viagem com cobertura COVID-19.

• ÍNDIA

https://usvitravelportal.com/
https://usvitravelportal.com/
https://usviupdate.com/
https://bvigateway.bviaa.com/
https://bvigateway.bviaa.com/


Atualizado em 29/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 30 de junho de 2021, os voos para a Índia estão suspensos.

- Isto não se aplica a voos de ajuda, repatriação e voos humanitários.

Os passageiros não estão autorizados a entrar.

Isto não se aplica a:

- nacionais da Índia;

- residentes da Índia;

- nacionais do Nepal e do Butão;

- passageiros com um cartão ou livreto de Overseas Citizen of India (OCI);

- passageiros com cartão de Pessoas de Origem Indiana (PIO);

- passageiros com visto (excluindo vistos médicos emitidos em ou antes de 21 de
outubro de 2020 e vistos de turismo (Tipo T)) emitidos pela Índia;

- passageiros com um visto E (excluindo vistos E-Tourist) emitido pela Índia;

- passageiros retornando do Afeganistão, Bangladesh, Butão, Maldivas ou Nepal via
Índia para seu país de residência.

Os passageiros não estão autorizados a transitar por Bangalore (BLR), Chennai
(MAA), Delhi (DEL), Hyderabad (HYD), Calcutá (CCU) ou Mumbai (BOM) para um
terceiro país.

Os vistos E-Tourist e os vistos de turista (Tipo T) não são mais válidos.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os vistos médicos emitidos em ou antes de 21 de outubro de 2020 não são mais
válidos.

Os passageiros devem preencher o formulário de http://www.newdelhiairport.in
autodeclaração  em http://www.newdelhiairport.in antes da partida.

Os passageiros devem ter um certificado médico com resultado negativo no teste
RT-PCR do Coronavirus (COVID-19). A prova deve ter sido realizada no máximo 72
horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. O teste deve ser carregado
em http://www.newdelhiairport.in .

Os passageiros que chegam do Afeganistão, Bahrein, França, Alemanha, Iraque,
Kuwait, Holanda, Omã, Qatar, Federação Russa, Ucrânia ou Emirados Árabes Unidos
estão sujeitos a um teste molecular do Coronavírus (COVID-19) na chegada, por conta
própria .

Passageiros que chegam do Brasil, África do Sul ou Reino Unido estão sujeitos
a um teste molecular do Coronavírus (COVID-19) na chegada e outro teste no dia 7
por conta própria.

http://www.newdelhiairport.in
http://www.newdelhiairport.in
http://www.newdelhiairport.in


Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena por até 14 dias. Detalhes
podem ser encontrados em
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforinternationalarrivals17022021.pdf . 12.
Tripulação de linha aérea que chega ou fez trânsito no Reino Unido:

- deve ter um atestado médico com resultado negativo no teste RT-PCR do
Coronavírus (COVID-19). A prova deve ter sido realizada no máximo 72 horas antes
da partida do primeiro ponto de embarque;

- são submetidos a um teste de RT-PCR de Coronavírus (COVID-19) na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• INDONÉSIA

Atualizado em 11/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da Indonésia;

- passageiros com Autorização de Estadia Temporária (ITAS) ou Autorização de
Estadia Permanente (ITAP).  Eles não devem ter estado na Índia nos últimos 14 dias;

- passageiros com visto de residência temporária. Eles não devem ter estado na Índia
nos últimos 14 dias;

- passageiros com visto diplomático ou de serviço. Eles não devem ter estado na Índia
nos últimos 14 dias;

- passageiros com autorização de permanência diplomática ou de serviço. Eles não
devem ter estado na Índia nos últimos 14 dias;

- passageiros com um visto de e-visit com um número de visto que termina em LN.
Eles não devem ter estado na Índia nos últimos 14 dias;

- passageiros com cartão APEC Business Travel. Eles não devem ter estado na Índia
nos últimos 14 dias

- passageiros que viajam ao abrigo do Travel Corridor Arrangement (TCA). Eles não
devem ter estado na Índia nos últimos 14 dias.

Os passageiros não estão autorizados a transitar.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforinternationalarrivals17022021.pdf
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforinternationalarrivals17022021.pdf


Os passageiros devem ter um negativo impresso COVID-19 PCR ou teste
RT-PCR feito no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. O
resultado do teste deve ser em inglês.

A tripulação da companhia aérea deve ter um teste COVID-19 PCR ou RT-PCR
negativo impresso, feito no máximo 7 dias antes da partida do primeiro ponto de
embarque. O resultado do teste deve ser em inglês.

Os passageiros estão sujeitos ao teste PCR COVID-19 na chegada e quarentena
por 5 ou 14 dias.

Um "cartão eletrônico de conscientização sobre saúde (e-HAC)" preenchido deve
ser apresentado no momento da chegada. O cartão pode ser obtido antes da partida
em https://inahac.kemkes.go.id/ .

Tripulantes de linha aérea com carteira de identidade de tripulante estão isentos
de visto se estiverem listados na Declaração Geral e vestindo uniforme.

A tripulação em ponto morto receberá um carimbo de entrada.  Eles devem:

- ter um cartão de identificação da tripulação ou certificado de membro da tripulação
válido;

- fornecer notificação por escrito ao Oficial de Imigração provando que eles estarão de
plantão no voo de retorno. A notificação deve ser recebida pelo Oficial de Imigração no
mínimo 24 horas após a chegada.

Suspensão de todas as isenções de visto e facilidades de visto na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• IR

Atualizado em 14/12/2020.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos para o Togo foram reiniciados.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Um "Formulário de Viajante" deve ser preenchido on-line em
https://voyage.gouv.tg.

Os passageiros devem ter um atestado médico com um resultado negativo do
teste de PCR para Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 07 dias antes da
chegada. O teste deve ser carregado em https://voyage.gouv.tg/checkphone.

Os passageiros são submetidos a um teste de PCR do Coronavírus na chegada.
Os passageiros devem pagar pelo teste antes da partida em

https://inahac.kemkes.go.id/
https://voyage.gouv.tg/
https://voyage.gouv.tg/checkphone


https://voyage.gouv.tg/pay/fees. Isso irá gerar um código QR que deve ser
apresentado na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• IRÃ

Atualizado em 26/04/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos do Reino Unido estão suspensos.

Suspensão do visto à chegada dos passageiros que viajam como turistas.

Os vistos eletrônicos podem ser obtidos antes da partida em http://e_visa.mfa.ir/en/
. Os passageiros devem ter uma confirmação do visto eletrônico.

Passageiros que nos últimos 14 dias estiveram ou transitaram por mais de 4 horas
em Botswana, Brasil, Tcheca, Estônia, França, Índia, Iraque, Irlanda (Rep.), Lesoto,
Malaui, Moçambique, Paquistão, Eslováquia, África do Sul ou Zâmbia não estão
autorizados a entrar.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19
emitido no máximo 96 horas antes da chegada.O resultado do teste deve ser em
inglês ou aprovado por um consulado iraniano.

- Não se aplica a passageiros menores de 8 anos.

Passageiros que chegam de ou que transitaram por mais de 4 horas através da
Albânia, Andorra, Bahrein, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Colômbia, Egito, Hungria,
Jordânia, Kosovo (Rep.), Líbano, Lituânia, Malta, Moldávia (Rep. .), Montenegro,
Macedônia do Norte (Rep.), Território Palestino, Sérvia, Seychelles, Eslovênia, Santa
Lúcia, Suécia, Síria, Tanzânia ou Emirados Árabes Unidos estão sujeitos ao teste
COVID-19 na chegada e quarentena por conta própria.

Um formulário de auto-declaração preenchido deve ser apresentado no momento
da chegada.

Uma "Carta de compromisso do passageiro" preenchida deve ser apresentada no
momento da chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

https://voyage.gouv.tg/pay/fees
http://e_visa.mfa.ir/en/


• IRAQUE

Atualizado em 03/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Cidadãos da Indonésia não estão autorizados a entrar no Iraque via Basra (BSR) ou
Najaf (NJF).

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e quarentena.

Os passageiros que viajam para Bagdá (BGW) devem ter um resultado do teste de
PCR COVID-19 negativo impresso, emitido no máximo 72 horas antes da partida do
primeiro ponto de embarque. O resultado do teste deve ser em árabe ou inglês.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 10 anos. Eles serão submetidos a um
teste de PCR COVID-19 na chegada.

Os passageiros que viajam para Basra (BSR) devem ter um resultado negativo do
teste COVID-19 PCR ou RT-PCR impresso. A prova deve ter sido realizada no máximo
72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. O resultado do teste deve
ser em árabe ou inglês.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 10 anos.

Os passageiros que viajam para Erbil (EBL) ou Sulaymaniyah (ISU) devem ter um
resultado do teste de PCR COVID-19 negativo impresso. O teste deve ter sido feito no
máximo 72 horas antes da chegada.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 12 anos.

- Os testes COVID-19 emitidos pelo National Health Service (NHS) do Reino Unido
não são aceitos.

Os passageiros que viajam para Najaf (NJF) devem ter um resultado de teste de
PCR COVID-19 negativo. A prova deve ter sido realizada no máximo 72 horas antes
da partida do primeiro ponto de embarque.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 10 anos.

Os passageiros que viajam para Erbil (EBL) estão sujeitos a um teste PCR
COVID-19 na chegada, por sua conta e risco.

A tripulação da companhia aérea viajando para Erbil (EBL) ou Sulaymaniyah (ISU)
está sujeita ao isolamento em um hotel até o próximo voo.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.



• IRLANDA

Atualizado em 14/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam pela Irlanda (Rep.) Devem ter um teste
COVID-19 RT-PCR negativo feito no máximo 72 horas antes da chegada.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 7 anos;

- passageiros com passaporte diplomático;

- marinheiros mercantes.

Os passageiros podem ficar em quarentena por 14 dias. Uma lista de isenções de
quarentena pode ser encontrada em https://tinyurl.com/2x5jpp2k .

Os passageiros podem estar sujeitos à apresentação de uma reserva de hotel em
quarentena reservada em https://tinyurl.com/778s6b2p . Mais detalhes podem ser
encontrados em https://tinyurl.com/te8ftd47 .

- Isso não se aplica a passageiros com um certificado de vacinação COVID-19
informando que eles receberam:

- a última dose da vacina Pfizer-BioNTech pelo menos 7 dias antes da chegada;

- a última dose da vacina Moderna ou Janssen pelo menos 14 dias antes da chegada;

- a última dose de vacina de AstraZeneca (Vaxzevria) pelo menos 15 dias antes da
chegada.

Os passageiros devem preencher um "Formulário de localização de passageiros"
em https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/ antes da chegada.

- Não se aplica a passageiros menores de 16 anos.

Suspensão da isenção de visto para passageiros com visto de curta duração
emitido pelo Reino Unido.

- Informações relativas a seguros:

Seguro obrigatório para a entrada no País.

• ISLÂNDIA

Atualizado em 01/06//2021.

https://tinyurl.com/2x5jpp2k
https://tinyurl.com/778s6b2p
https://tinyurl.com/te8ftd47
https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/


- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

-Isso não se aplica a:

- nacionais e residentes na Islândia;

- nacionais de Andorra, Mónaco, São Marino, Suíça, Cidade do Vaticano (Santa Sé) e
Estados-Membros do EEE;
http://www.icetra.is/about/press-room/news/travel-restrictions-for-uk-citizens-due-to-cov
id-19 britânicos que residam na Islândia e tenham um certificado de residência
(C-122), que pode ser obtido em
http://www.icetra.is/about/press-room/news/travel-restrictions-for-uk-citizens-due-to-cov
id-19 ;

- passageiros com autorização de residência emitida por Andorra, Mónaco, San
Marino, Suíça, Cidade do Vaticano (Santa Sé) ou um Estado membro do EEE;

- familiares de nacionais de Andorra, Mónaco, São Marino, Suíça, Cidade do Vaticano
(Santa Sé) e Estados-Membros do EEE;

- residentes da Austrália, Japão, Coréia (Rep.), Nova Zelândia, Ruanda, Cingapura e
Tailândia chegando de seu país de residência;

- passageiros que tenham uma relação íntima de longa duração com um nacional ou
residente na Islândia;

- militares em viagem de serviço;

- alunos;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19. Detalhes podem ser
encontrados em https://tinyurl.com/y4el6uru .

- passageiros com atestado de infecção anterior por COVID-19. O certificado deve
ser em dinamarquês, inglês, islandês, norueguês ou sueco. Os testes aceites são:

- resultado positivo do teste de PCR COVID-19 emitido pelo menos 14 dias antes da
chegada; ou

- presença de anticorpos contra COVID-19 medidos por ensaio sorológico ELISA.Mais
isenções podem ser encontradas em:
https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-result-of-c
ovid-19/ .

Os passageiros que viajam através da Islândia para outro Estado-Membro
Schengen devem ter uma confirmação por escrito da sua autorização para entrar no
outro Estado-Membro Schengen.

Os passageiros devem preencher o "Pré-registro para visitar a Islândia" em
http://visit.covid.is/ antes da chegada.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo, feito no máximo
72 horas antes da partida. O resultado do teste deve ser em dinamarquês, inglês,

http://www.icetra.is/about/press-room/news/travel-restrictions-for-uk-citizens-due-to-covid-19
http://www.icetra.is/about/press-room/news/travel-restrictions-for-uk-citizens-due-to-covid-19
http://www.icetra.is/about/press-room/news/travel-restrictions-for-uk-citizens-due-to-covid-19
http://www.icetra.is/about/press-room/news/travel-restrictions-for-uk-citizens-due-to-covid-19
http://www.icetra.is/about/press-room/news/travel-restrictions-for-uk-citizens-due-to-covid-19
http://www.icetra.is/about/press-room/news/travel-restrictions-for-uk-citizens-due-to-covid-19
https://tinyurl.com/y4el6uru
https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-result-of-covid-19/
https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-result-of-covid-19/
https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-result-of-covid-19/
http://visit.covid.is/


islandês, norueguês ou sueco. Eles estão sujeitos a um teste de PCR COVID-19 na
chegada.

- Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes na Islândia;

- passageiros menores de 16 anos viajando com um dos pais / responsável;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19. Detalhes podem ser
encontrados em https://tinyurl.com/y4el6uru ;

- passageiros com atestado de infecção anterior por COVID-19. O certificado deve ser
em dinamarquês, inglês, islandês, norueguês ou sueco. Os testes aceites são:

- resultado positivo do teste de PCR COVID-19 emitido pelo menos 14 dias antes da
chegada; ou - presença de anticorpos contra COVID-19 medidos por ensaio sorológico
ELISA. Detalhes podem ser encontrados em https://tinyurl.com/ya2tsh9p .

Cidadãos nacionais e residentes da Islândia sem um teste de PCR COVID-19
negativo, feito no máximo 72 horas antes da partida, estão sujeitos a multa no
momento da chegada.

Os passageiros estão sujeitos a um teste COVID-19 na chegada. Detalhes
podem ser encontrados em
https://www.government.is/news/article/2021/04/20/COVID-19-Temporary-introduction-
of-stricter-border-measures-/ .

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena. Detalhes podem ser
encontrados em https://www.covid.is/sub-categories/visiting-iceland .

- Informações relativas a seguros:

Não há informações sobre seguro.

• ISRAEL

Atualizado em 21/04/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada e trânsito de passageiros.

- Isto não se aplica a:

- nacionais de Israel;

- residentes de Israel;

- passageiros com uma carta de autorização emitida pela Population and Immigration
Authority.

Os passageiros devem preencher um formulário de "Relatório de entrada" no
máximo 24 horas antes da partida do último vôo direto para Israel em

https://tinyurl.com/y4el6uru
https://tinyurl.com/ya2tsh9p
https://www.government.is/news/article/2021/04/20/COVID-19-Temporary-introduction-of-stricter-border-measures-/
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https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19 . Eles receberão uma
aprovação eletrônica do Ministério da Saúde.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Passageiros e tripulação de linha aérea que estiveram fora de Israel por mais de
72 horas entrando ou transitando por Israel devem ter um resultado de teste de PCR
COVID-19 negativo. A prova deve ter sido realizada no máximo 72 horas antes da
partida do primeiro ponto de embarque. O resultado do teste deve incluir o número de
identificação ou o número do passaporte do passageiro ou da tripulação da companhia
aérea.

- Isso não se aplica à tripulação de linha aérea que permanece em Israel por menos
de 72 horas.

Os passageiros devem ter seguro saúde para cobrir despesas com COVID-19.
-Isso não se aplica a cidadãos e residentes de Israel.

Os passageiros estão sujeitos a um teste PCR COVID-19 na chegada.

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena por até 14 dias. Detalhes
podem ser encontrados em https://tinyurl.com/ypvvex9p .

A tripulação da companhia aérea está sujeita ao auto-isolamento até o próximo
voo.

Mais informações relacionadas ao COVID-19 podem ser encontradas em
https://www.gov.il/en/departments/air-travel-covid19-israel .

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• ITÁLIA

Atualizado em 07/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 30 de julho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

- Não se aplica a:

- cidadãos da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia,
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia,
Lichtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal,
Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Cidade do
Vaticano (Santa Sé);

- passageiros com autorização de residência de longa duração ou visto "D" de longa
duração emitido pela Suíça ou por um Estado-Membro do EEE;

https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19
https://tinyurl.com/ypvvex9p
https://www.gov.il/en/departments/air-travel-covid19-israel
https://www.gov.il/en/departments/air-travel-covid19-israel


- familiares de nacionais e residentes na Suíça ou num Estado-Membro do EEE;

- passageiro com prova de ser cônjuge solteiro de residentes na Itália;

- passageiros que nos últimos 14 dias apenas estiveram ou transitaram em Andorra,
Áustria, Austrália, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França (incluindo Guadalupe, Martinica, Guiana, Reunião e
Mayotte), Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Israel, Japão, Rep. Da
Coreia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Nova
Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Ruanda, Cingapura, Eslováquia,
Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia, Reino Unido ou EUA; - passageiros
viajando a negócios;

- passageiros que retornam via Itália ao país de residência;

- alunos;

- pessoal militar.

Até 30 de julho de 2021, não será permitida a entrada e trânsito de passageiros
que tenham estado ou transitado pelo Brasil nos últimos 14 dias.

- Isto não se aplica a:

- passageiros que residam na Itália antes de 13 de fevereiro de 2021;

- pais de crianças menores de 18 anos que residam na Itália;

- pessoal militar.

Até 21 de junho de 2021, os passageiros que estiveram ou transitaram por
Bangladesh, Índia ou Sri Lanka nos últimos 14 dias não estão autorizados a entrar e
transitar.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da Itália que residam na Itália antes de 29 de abril de 2021;

- nacionais da Itália registrados no AIRE .

Os passageiros devem preencher um Formulário Digital Passenger Locator em
https://app.euplf.eu/ .

Os passageiros que chegam à Sardenha devem se registrar antes da partida em
https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init;jsessionid=DBC60851683A
8F71D64CBFA6632E9138.sus2?lang=en ou por meio do aplicativo "SardegnaSicura".

Os passageiros que chegam à Apúlia devem apresentar um formulário de
declaração de saúde preenchido na chegada. O formulário pode ser obtido em
https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/autosegnalazione-coronavirus .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Até 30 de julho de 2021, os passageiros devem ter um antígeno COVID-19
negativo ou teste molecular feito no máximo 72 horas antes da chegada. O teste deve
ser baseado em um cotonete.

https://app.euplf.eu/
https://app.euplf.eu/
https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init;jsessionid=DBC60851683A8F71D64CBFA6632E9138.sus2?lang=en
https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init;jsessionid=DBC60851683A8F71D64CBFA6632E9138.sus2?lang=en
https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init;jsessionid=DBC60851683A8F71D64CBFA6632E9138.sus2?lang=en
https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/autosegnalazione-coronavirus
https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/autosegnalazione-coronavirus


- Isso não se aplica a:

- passageiros chegando de Andorra, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Croácia, Chipre,
Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Guiana Francesa, Índias Ocidentais
Francesas, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Letônia, Liechtenstein
, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mayotte, Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal,
Reunião, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça,
Reino Unido ou Cidade do Vaticano (Santa Sé);

- pessoal militar;

- passageiros com menos de 2 anos;

- mais isenções podem ser encontradas em http://tinyurl.com/294etdv7 .

Até 30 de julho de 2021, passageiros chegando de Andorra, Áustria, Bélgica,
Brasil, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França,
Guiana Francesa, Índias Ocidentais Francesas, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,
Irlanda , Israel, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mayotte, Mônaco,
Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Reunião, Romênia, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia, Suíça ou Reino Unido devem ter um antígeno COVID-19 negativo
ou teste molecular feito no máximo 48 horas antes da chegada. O teste deve ser
baseado em um cotonete.

- Isto não se aplica a:

- militares;

- passageiros com menos de 2 anos;

- mais isenções podem ser encontradas em http://tinyurl.com/294etdv7 .

Passageiros que estiveram ou transitaram pelo Brasil nos últimos 14 dias estão
sujeitos a um antígeno COVID-19 ou teste molecular na chegada.

- Não se aplica a passageiros menores de 2 anos.

Passageiros que estiveram em ou transitaram por Bangladesh, Índia ou Sri
Lanka nos últimos 14 dias devem ter um antígeno COVID-19 negativo ou teste
molecular feito no máximo 72 horas antes da chegada. O teste deve ser baseado em
um cotonete. Eles também estão sujeitos a:

- um antígeno COVID-19 ou teste molecular na chegada; e

- quarentena em um hotel por 10 dias; e

outro antígeno COVID-19 ou teste molecular no final da quarentena.

- Não se aplica a passageiros menores de 2 anos.

Os passageiros podem ser submetidos ao auto-isolamento por 10 dias e a um
antígeno COVID-19 ou teste molecular ao final do auto-isolamento. Mais detalhes
podem ser encontrados em https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html .

As autorizações de residência emitidas pela Itália que expiraram após 31 de
janeiro de 2020 são consideradas válidas até 31 de julho de 2021.

http://tinyurl.com/294etdv7
http://tinyurl.com/294etdv7
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html


- Informações relativas a seguros:

Não há informações relativas a seguros.

• JAMAICA

Atualizado em 02/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 30 de junho de 2021, os voos da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Índia,
Paraguai, Peru e Trinidad e Tobago estão suspensos.

Até 30 de junho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar se nos
últimos 14 dias eles estiveram na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Índia, Paraguai,
Peru ou Trinidad e Tobago.

- Isso não se aplica a cidadãos da Jamaica.

Os passageiros que residem na Jamaica por um período mínimo de 6 meses
consecutivos em um ano civil devem preencher uma autorização de viagem antes da
partida em https://jamcovid19.moh.gov.jm/immigration.html .

Os passageiros que não residem na Jamaica devem apresentar uma autorização
de viagem antes da partida, obtida em https://www.visitjamaica.com/ .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um antígeno COVID-19 ou teste PCR negativo feito no
máximo 3 dias antes da partida do primeiro ponto de embarque.

- Não se aplica a passageiros menores de 12 anos.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea estão sujeitos a exames
médicos na chegada.

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena.

A tripulação da companhia aérea está sujeita à quarentena até o próximo voo.

Os passageiros que viajam a negócios estão sujeitos a um teste COVID-19
RT-PCR na chegada, por conta própria.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

https://jamcovid19.moh.gov.jm/immigration.html
https://www.visitjamaica.com/


• JAPÃO

Atualizado em 02/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os passageiros não estão autorizados a entrar se nos últimos 14 dias eles
estiveram no Afeganistão, Albânia, Argélia, Andorra, Antígua e Barbuda, Argentina,
Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bielo-Rússia,
Bélgica, Belize, Butão, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgária,
Camboja, Camarões, Canadá, Cabo Verde, República Centro-Africana, Chile,
Comores, Congo, Congo (Rep. Dem.), Colômbia, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croácia,
Cuba, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Rep. Dominicana, Equador,
Egito, El Salvador, Guiné Equatorial, Estônia, Eswatini (Suazilândia), Etiópia,
Finlândia, França, Gabão, Gâmbia, Geórgia , Alemanha, Gana, Grécia, Granada,
Guatemala, Guiné, Guiné-Bissau, Guiana, Haiti, Honduras, Hungria, Islândia, Índia,
Indonésia, Irã, Iraque, Irlanda (Rep.), Israel, Itália, Jamaica, Jordânia,Cazaquistão,
Quênia, Kosovo (Rep.), Kuwait, Quirguistão, Letônia, Líbano, Lesoto, Libéria, Líbia,
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Madagascar, Malaui, Malásia, Maldivas, Malta,
Mauritânia, Maurício, México, Moldávia (Rep. ), Mônaco, Mongólia, Montenegro,
Marrocos, Mianmar, Namíbia, Nepal, Holanda, Nicarágua, Nigéria, Macedônia do
Norte (Rep.), Noruega, Omã, Paquistão, Território Palestino, Panamá, Paraguai, Peru,
Filipinas, Polônia, Portugal, Catar, Romênia, Federação Russa, Ruanda, São Marino,
São Tomé e Príncipe, Arábia Saudita, Senegal, Sérvia, Seychelles, Serra Leoa,
Eslováquia, Eslovênia, Somália, África do Sul, Sudão do Sul, Espanha, Sri Lanka, São
Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Sudão, Suriname, Suécia,
Suíça, Tajiquistão, Tailândia, Timor-Leste, Trinidad e Tobago, Tunísia, Turquia,
Ucrânia,Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguai, EUA, Uzbequistão, Cidade
do Vaticano (Santa Sé), Venezuela, Zâmbia ou Zimbábue.

Isso não se aplica a:

- cidadãos japoneses;

- cônjuges ou filhos de cidadãos japoneses, se puderem provar;

- passageiros com Autorização de Residência Permanente Especial. Eles também
devem ter uma Autorização de Reentrada ou um Cartão de Embarque e
Desembarque;

- residentes no Japão com autorização de reentrada se, nos últimos 14 dias, não
estiveram no Afeganistão, Bangladesh, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão ou Sri
Lanka;

- residentes no Japão com autorização de reentrada que nos últimos 14 dias estiveram
na Índia, Nepal ou Paquistão. Eles devem ter o status de "Residente Permanente",
"Cônjuge ou Filho de um Nacional Japonês", "Cônjuge ou Filho de um Residente
Permanente" ou "Residente de Longo Prazo" e devem ter deixado o Japão até 13 de
maio de 2021;

- residentes no Japão com autorização de reentrada que nos últimos 14 dias estiveram
em Bangladesh ou nas Maldivas. Eles devem ter o status de "Residente Permanente",
"Cônjuge ou Filho de um Nacional Japonês", "Cônjuge ou Filho de um Residente
Permanente" ou "Residente de Longo Prazo" e devem ter deixado o Japão até 19 de
maio de 2021;



- residentes no Japão com permissão de reentrada que nos últimos 14 dias estiveram
no Sri Lanka. Eles devem ter o status de "Residente Permanente", "Cônjuge ou Filho
de um Nacional Japonês", "Cônjuge ou Filho de um Residente Permanente" ou
"Residente de Longo Prazo" e devem ter deixado o Japão até 20 de maio de 2021;

- residentes no Japão com autorização de reentrada que estiveram no Afeganistão nos
últimos 14 dias. Eles devem ter o status de "Residente Permanente", "Cônjuge ou
Filho de um Nacional Japonês", "Cônjuge ou Filho de um Residente Permanente" ou
"Residente de Longo Prazo" e devem ter deixado o Japão até 2 de junho de 2021;

- passageiros com visto emitido pelo Japão fora do Japão. A data de emissão deve
ser posterior à data em que o país de emissão foi designado pelo Japão como uma
área sujeita a negação de pouso (detalhes podem ser encontrados em
http://www.moj.go.jp/isa/content/001347332.pdf .;

- passageiros com visto diplomático ou oficial emitido pelo Japão;

- passageiros com um visto de entrada única ou múltipla emitido em ou antes de 2 de
abril de 2020 pelas Embaixadas ou Consulados Gerais do Japão na Austrália, Nova
Zelândia e escritórios de Taipei Kaohsiung da Associação de Intercâmbio
Japão-Taiwan;

- Militares dos EUA;

- pessoal civil das forças armadas dos EUA no Japão e seus dependentes;

- marinheiros mercantes;

- passageiros com carteira de identidade e credenciamento olímpico (OIAC) ou
carteira de identidade e credenciamento paraolímpica (PIAC). Eles também devem ter
uma promessa escrita.

Os passageiros devem preencher um "Questionário de quarentena" em
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/ ; Isso irá gerar um código QR que deve ser
apresentado na chegada.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado de teste COVID-19 negativo. Os testes
aceitos são LAMP, NEAR, Next Generation Sequence, antígeno quantitativo (CLEIA),
RT-PCR, Smart Amp, TMA ou TRC. O teste deve:

-especificar que é baseado em cotonete nasofaríngeo ou saliva; e

- ser feito no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque
internacional; e

- estar em inglês. Detalhes podem ser encontrados em
https://www.mhlw.go.jp/content/000769032.pdf e
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html ;

- Isto não se aplica a:

- passageiros com visto diplomático ou oficial emitido pelo Japão;

http://www.moj.go.jp/isa/content/001347332.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/001347332.pdf
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/
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https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html


- Militares dos EUA;

- pessoal civil das forças armadas dos EUA no Japão e seus dependentes;

- passageiros com carta consular especificando por que a prova não pôde ser
realizada.

Os passageiros estão sujeitos ao teste COVID-19 após a chegada e quarentena
por 14 dias;

- detalhes podem ser encontrados em
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html .

Está suspensa a isenção de visto para passageiros com passaporte britânico,
passaporte de Taipé Chinês (na capa: República da China Taiwan), passaporte de
Hong Kong (RAE da China) e passaporte de Macau (RAE da China).

Isenção de visto para cidadãos de Andorra, Argentina, Austrália, Áustria,
Bahamas, Barbados, Bélgica, Brunei Darussalam, Bulgária, Costa Rica, Croácia,
Tcheca, Chipre, Dinamarca, Rep. Dominicana, El Salvador, Estônia, Finlândia, França,
Alemanha, Grécia, Guatemala, Honduras, Hungria, Islândia, Indonésia, Irã, Irlanda
(Rep.), Israel, Itália, Coreia (Rep.), Letônia, Lesoto, Liechtenstein, Lituânia,
Luxemburgo, Malásia, Malta, México, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia, Noruega,
Peru, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suriname, Suécia, Suíça, Tailândia, Tunísia, Emirados Árabes Unidos,
Uruguai e Cidade do Vaticano (Santa Sé) está suspenso.

Isenção de visto para cidadãos do Azerbaijão, Bangladesh, Camboja, Colômbia,
Geórgia, Índia, Cazaquistão, Lao People's Dem. Rep., Mongólia, Mianmar, Nauru,
Omã, Paquistão, Palau, Papua Nova Guiné, Paraguai, Catar, Samoa, Solomon Isl.,
Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão e Vietnã com passaporte diplomático, oficial ou
de serviço está suspenso.

Isenção de visto concedida a passageiros com um APEC Business Travel Card
emitido pela Austrália, Brunei Darussalam, China (People's Rep.), Chinese Taipei,
Hong Kong (SAR China), Indonésia, Coreia (Rep.), Malásia, México, New Zelândia,
Papua Nova Guiné, Peru, Filipinas, Fed. Russo, Cingapura, Tailândia ou Vietnã estão
suspensos.

Cidadãos da China (República Popular da China) com passaporte emitido na
província de Hubei ou na província de Zhejiang (República Popular da China) não
estão autorizados a entrar no Japão.

- Isso não se aplica quando os passageiros podem provar que não estiveram na
província de Hubei e na província de Zhejiang nos últimos 14 dias.

Os vistos emitidos em ou antes de 8 de março de 2020 por uma representação
diplomática do Japão na China (República Popular), Hong Kong (RAE da China),
Coréia (Rep.) Ou Macau (RAE da China) são invalidados.

Vistos emitidos em ou antes de 20 de março de 2020 por uma representação
diplomática do Japão em Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Tcheca, Chipre,
Dinamarca, Egito, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irã
, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco,
Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia,

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
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Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido ou Cidade do Vaticano ( Santa Sé) são
invalidados.

Os vistos emitidos em ou antes de 27 de março de 2020 por uma representação
diplomática do Japão em Bahrain, Brunei Darussalam, Congo (Rep. Dem.), Indonésia,
Israel, Malásia, Filipinas, Catar, Cingapura, Tailândia ou Vietnã são invalidados.

Vistos emitidos em ou antes de 2 de abril de 2020 por uma representação
diplomática do Japão no Afeganistão, Argélia, Angola, Antígua e Barbuda, Argentina,
Azerbaijão, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielo-Rússia, Belize, Benin, Butão,
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camboja, Camarões, Cabo Verde, Rep.
Centro-Africana, Chade, Colômbia, Comores, Congo, Cook Isl., Costa Rica, Cuba,
Djibouti, Rep. Dominicana, El Salvador, Guiné Equatorial, Eritreia, Eswatini
(Suazilândia), Etiópia, Fiji, Gabão, Gâmbia, Geórgia, Gana, Granada, Guatemala,
Guiné, Guiné-Bissau, Guiana, Haiti, Honduras, Índia, Iraque, Jamaica, Jordânia,
Cazaquistão, Quênia, Kiribati, Quirguistão, Kuwait, Lao People's Dem. Rep., Líbano,
Lesoto, Libéria, Líbia, Madagascar, Malaui, Maldivas, Mali, Marshall Isl., Mauritânia,
México, Micronésia (Estados Federados), Mongólia, Moçambique, Mianmar, Namíbia,

Os passageiros em trânsito por Tóquio (NRT) devem transitar no mesmo dia de
calendário.

Vistos emitidos com "EX-B" ou "EX-R" na coluna Observações por uma
representação diplomática do Japão em Brunei Darussalam, Camboja, China (Rep. Do
Povo), Taipé Chinês, Coréia (Rep.), Povo do Laos Dem. Rep., Malásia, Mianmar,
Cingapura, Tailândia ou Vietnã não são aceitos para a entrada.

Os passageiros devem instalar o aplicativo móvel "MySOS".

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• JORDÂNIA

Atualizado em 03/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 15 de junho de 2021, os voos da Índia estão suspensos.

Até 15 de junho de 2021, não é permitida a entrada de passageiros que tenham
estado na Índia nos últimos 45 dias.

- Isso não se aplica a cidadãos da Jordânia e seus cônjuges e filhos.

Os passageiros não estão autorizados a transitar pela Jordânia por mais de 10
horas.

Os passageiros devem ter seguro saúde válido para todo o período de estada
prevista.



Isto não se aplica a:

- cidadãos da Jordânia;

- passageiros com menos de 5 anos;

- passageiros com passaporte diplomático ou especial e código QR diplomático e seus
familiares.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam pela Jordânia devem ter um teste de
PCR COVID-19 negativo feito no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto
de embarque. O resultado do teste para passageiros que chegam do Egito, Iraque,
Território Palestino ou Turquia deve ser emitido por um laboratório aprovado. Os
detalhes podem ser encontrados em https://www.visitjordan.gov.jo/Labs-List.html.

- Isso não se aplica a:

- passageiros com menos de 5 anos;

- passageiros com passaporte diplomático ou especial e seus familiares;

- passageiros retornando à Jordânia com um teste de PCR COVID-19 negativo antes
de partir da Jordânia. O teste deve ter sido feito no máximo 120 horas antes da
chegada.

Os passageiros estão sujeitos a um teste PCR COVID-19 na chegada, que deve
ser pago antes da partida em https://registration.questlabjo.com/ se estiver viajando
para Amã (AMM) ou em https://COVID19.biolab.jo se estiver viajando para Aqaba
(AQJ). Os passageiros devem ter um recibo eletrônico com um código QR
confirmando o pagamento.

Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 5 anos;

- passageiros com passaporte diplomático ou especial e código QR diplomático e seus
familiares;

- passageiros que chegam da Austrália, Áustria, Bahrein, Bélgica, Bulgária, Canadá,
China (República Popular), Taipé Chinês, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda ( Rep.), Itália,
Japão, Coreia (Rep.), Kuwait, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malásia,
Malta, Marrocos, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Omã, Polônia, Portugal, Qatar,
Romênia, Fed da Rússia. , Arábia Saudita, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia,
Suíça, Tunísia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido ou EUA com certificado
de vacinação COVID-19 informando que receberam a última dose da vacina. O
certificado de vacinação deve ser em árabe ou inglês.

Os militares e seus familiares devem ter um "Código QR Militar" obtido antes da
partida em https://www.gateway2jordan.gov.jo .

Um "Formulário de Declaração de Saúde do Passageiro" preenchido e um
"Formulário de Localizador" devem ser apresentados antes da partida.

https://www.visitjordan.gov.jo/Labs-List.html
https://registration.questlabjo.com/
https://covid19.biolab.jo
https://www.gateway2jordan.gov.jo


Cidadãos da Jordânia e seus cônjuges e filhos que nos últimos 14 dias estiveram
ou transitaram pela Índia devem apresentar um formulário de indenização preenchido.
Eles estão sujeitos à quarentena em um hotel por 14 dias por conta própria.

Cidadãos da Jordânia e seus cônjuges e filhos que estiveram fora da Índia entre
14 e 45 dias antes da chegada estão sujeitos à auto-quarentena por 14 dias.

A tripulação da companhia aérea deve ter um resultado negativo do teste de
PCR COVID-19 emitido no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de
embarque.

- Isso não se aplica à tripulação aérea com um voo de ida e volta.

A tripulação da companhia aérea está sujeita a um teste PCR COVID-19 na
chegada e quarentena até que o resultado esteja pronto.

A tripulação de uma companhia aérea estrangeira que pernoitará deve se
hospedar no hotel designado, providenciado pelas companhias aéreas.

Mais informações relacionadas ao COVID-19 podem ser encontradas em
https://www.carc.jo/en/list-of-valid-notam .

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros devem ter um seguro saúde válido para todo o período de estada
prevista.

- Isso não se aplica a cidadãos da Jordânia.

-Isto não se aplica a passageiros com passaporte diplomático ou especial e código QR
diplomático e seus familiares.

• KOSOVO

Atualizado em 20/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros procedentes do Brasil, Índia ou África
do Sul.

- Isto não se aplica aos cidadãos do Kosovo (Rep.).

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que chegam da Argentina, Canadá, Costa Rica, Croácia, Chipre,
França, Guiana Francesa, Alemanha, Lituânia, Mongólia, Holanda, Suécia, Turquia ou
Uruguai devem ter um teste COVID-19 RT-PCR negativo feito no máximo 72 horas
antes da chegada.

https://www.carc.jo/en/list-of-valid-notam
https://www.carc.jo/en/list-of-valid-notam


- Isto não se aplica a:

- nacionais do Kosovo (Rep.);

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19;

- passageiros que viajam através do Kosovo (Rep.) para um país terceiro. Eles devem
deixar Kosovo (Rep.) Dentro de 3 horas.

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena por 7 ou 14 dias.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• KUWAIT

Atualizado em 26/04/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos da Índia e do Reino Unido estão suspensos.

Os passageiros não estão autorizados a entrar.

- Isto não se aplica a:

- cidadãos do Kuwait;

- filhos, maridos e esposas de cidadãos do Kuwait;

- trabalhadores domésticos de nacionais do Kuwait. Eles devem se registrar online
antes da partida em https://belsalamah.com/home.html .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo
72 horas antes da partida. O resultado do teste deve ser emitido por um laboratório
aprovado listado em https://kuwaitmosafer.gov.kw/home.html . Os passageiros que
chegam de países não listados no site não precisam ter um teste PCR emitido por um
laboratório aprovado.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 6 anos;

- passageiros retornando ao Kuwait com resultado negativo no teste de PCR
COVID-19 emitido antes da partida do Kuwait. Eles devem ter estado no máximo 4
dias no exterior.

https://belsalamah.com/home.html
https://kuwaitmosafer.gov.kw/home.html


Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.

Os passageiros devem instalar os aplicativos "Shlonik" e "Kuwait-Mosafer" em
seus dispositivos pessoais.

Suspensão do visto nas facilidades de chegada.

Os passageiros devem se registrar online antes da partida em
https://kuwaitmosafer.gov.kw/home.html .

Os passageiros estão sujeitos a 2 testes PCR por conta própria na chegada.
Eles devem ter uma confirmação de pagamento obtida em
https://kuwaitmosafer.gov.kw/home.html antes da partida.

Os passageiros estão sujeitos à quarentena em um hotel ou em casa-quarentena
por até 14 dias.

Os passageiros devem ter uma reserva de hotel confirmada para 7 dias em
https://kuwaitmosafer.com/home.html antes da partida.

- Não se aplica a:

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 se tiverem recebido duas
doses de vacina pelo menos 2 semanas antes da chegada;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 se receberam a primeira dose
de vacina pelo menos 5 semanas antes da chegada;

- passageiros com certificado de recuperação COVID-19 e certificado de vacinação se
tiverem recebido a primeira dose de vacina pelo menos 2 semanas antes da chegada;

- estudantes que são nacionais do Kuwait estudando no exterior com uma carta
emitida pelo Kuwait Cultural Office e uma carta emitida pela Universidade;

-  menores não acompanhados com menos de 18 anos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• LAOS

Atualizado em 06/04/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 31 de maio de 2021, voos para Dem. Do Povo do Laos.O representante está
suspenso.

- Isto não se aplica a voos humanitários, evacuação médica e voos de repatriação.

https://kuwaitmosafer.gov.kw/home.html
https://kuwaitmosafer.gov.kw/home.html
https://kuwaitmosafer.gov.kw/home.html
https://kuwaitmosafer.gov.kw/home.html
https://kuwaitmosafer.com/home.html
https://kuwaitmosafer.com/home.html


- Informações relativas a documentações e seguros:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste COVID-19 RT-PCR
emitido no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

Os passageiros devem ter uma confirmação de reserva por 14 dias em um hotel
designado e providências de transporte.

Os passageiros estão sujeitos ao teste COVID-19 RT-PCR na chegada, por sua
conta;

- sujeito a triagem médica na chegada;

- sujeito a quarentena por 14 dias.

Um formulário de declaração de saúde preenchido deve ser apresentado na
chegada.

A tripulação da companhia aérea está sujeita a exames médicos e quarentena até
o próximo voo.

Só são considerados válidos os vistos com autorização por escrito da Comissão
da Força Tarefa do Ministério das Relações Exteriores.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• LESOTO

Atualizado em 06/04/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste COVID-19 negativo emitido no máximo 72
horas antes da chegada.

- Isto não se aplica a cidadãos do Lesoto que estiveram fora do Lesoto por
menos de 14 dias. O teste COVID-19 obtido antes da partida é válido por 14
dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• LETÔNIA

Atualizado em 09/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:



Os passageiros não estão autorizados a entrar e transitar pela Letónia.

- Isso não se aplica aos seguintes passageiros que devem preencher um
"COVIDpass" antes da partida em https://covidpass.lv/ .Isso irá gerar um código QR
que deve ser apresentado antes da partida e na chegada:

- residentes na Letônia;

- residentes na Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália,
Liechtenstein, Lituânia, Malta, Mônaco, Holanda, Noruega , Polónia, Portugal,
Roménia, San Marino, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido
ou Cidade do Vaticano (Santa Sé) regressando via Letónia ao seu país de residência;

- passageiros que chegam da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Liechtenstein, Lituânia, Malta, Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia,
Portugal, Romênia, São Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça,
Reino Unido ou Cidade do Vaticano (Santa Sé);

- pessoal militar.

Os passageiros podem ficar sujeitos ao auto-isolamento por 10 dias. Uma lista de
isenções de auto-isolamento pode ser encontrada em
http://www.spkc.gov.lv/lv/if-returning-toentering-latviann .

Os voos de Montenegro, Macedônia do Norte (Rep.) E Sérvia estão suspensos.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam pela Letônia devem ter um teste de
PCR COVID-19 negativo, feito no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto
de embarque.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 11 anos;

- passageiros com um certificado de recuperação especificando que o passageiro não
é contagioso;

- marinheiros mercantes.

- Informações relativas a seguros:

Não há informações relativas a seguro.

• LÍBANO

Atualizado em 01/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

http://www.spkc.gov.lv/lv/if-returning-toentering-latviann


Não é permitida a entrada de passageiros que tenham estado na Índia nos
últimos 14 dias.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19
emitido no máximo 96 horas antes da chegada.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros retornando ao Líbano dentro de 1 semana;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 se receberam a última dose da
vacina pelo menos 15 dias antes da partida. O certificado deve ser emitido pelo
Afeganistão, Albânia, Argélia, Andorra, Armênia, Austrália, Áustria, Azerbaijão,
Bahrain, Bangladesh, Bielo-Rússia, Bélgica, Butão, Bósnia e Herzegovina, Brasil,
Brunei Darussalam, Bulgária, Camboja, Canadá, China (do Povo Rep.), China Taipei,
Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Egito, Estônia, Finlândia, França, Geórgia,
Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Irlanda (Rep.),
Israel, Itália , Japão, Jordânia, Cazaquistão, Coreia (Rep. Do Povo Dem.), Coreia
(Rep.), Kosovo (Rep.), Kuwait, Quirguistão, Dem. Do Povo do Laos. Rep., Letônia,
Líbano, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malásia, Maldivas, Malta, Moldávia
(Rep.), Mônaco, Mongólia, Montenegro, Marrocos,

- passageiros chegando do Brasil ou Reino Unido com certificado de recuperação
COVID-19 emitido pelo menos 90 dias antes da partida.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea estão sujeitos a um teste
PCR COVID-19 na chegada.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 12 anos;

- tripulação da companhia aérea com permanência máxima de 24 horas.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea podem ficar sujeitos à
quarentena por 72 horas.

Os passageiros devem preencher um "Formulário de registro de rastreamento do
aeroporto" antes da partida em https://covid.pcm.gov.lb/ . Isso irá gerar um e-mail ou
SMS de aprovação que deve ser apresentado no momento da chegada.

- Não se aplica a passageiros menores de 12 anos.

Os passageiros devem instalar o aplicativo móvel "covidlebtrack".

Passageiros que chegam do Brasil ou Reino Unido devem ter uma confirmação de
reserva em um hotel designado para 4 noites.

- Não se aplica a:

https://covid.pcm.gov.lb/


- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 informando que receberam a
segunda dose de vacina pelo menos 2 semanas antes da partida;

- passageiros com certificado de recuperação COVID-19 emitido pelo menos 90 dias
antes da partida.

Os passageiros em trânsito por Beirute (BEY) para a Síria devem ter um
resultado negativo do teste de PCR COVID-19 emitido no máximo 96 horas antes da
partida.

- Não se aplica a passageiros menores de 12 anos.

Os passageiros em trânsito por Beirute (BEY) para a Síria devem ter uma
pré-aprovação das autoridades sírias.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da Síria;

- passageiros com um documento de viagem para refugiados palestinos (Document de
Voyage pour les Refugies Palestiniens) emitido pela Síria.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• LIBÉRIA

Atualizado em 01/02/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem baixar o Liberia Travel App e preencher um Formulário de
Chegada para Triagem de Saúde. O aplicativo pode ser encontrado em
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuma.libtravel ou
https://apps.apple.com/us/apps/lib-travel/id1537552090 .

Passageiros sem atestado médico com teste PCR para Coronavírus (COVID-19)
negativo emitido no máximo 7 dias antes da partida do primeiro ponto de embarque,
estarão sujeitos a teste para Coronavírus (COVID-19) na chegada por conta própria.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 5 anos.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e quarentena.

A tripulação da companhia aérea está sujeita a exames médicos.

- Informações relativas a seguros:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuma.libtravel
https://apps.apple.com/us/apps/lib-travel/id1537552090
https://apps.apple.com/us/apps/lib-travel/id1537552090


Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• LÍBIA

Atualizado em 07/07/2020.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos para a Líbia estão suspensos. Isso não se aplica a voos de repatriação e
medevac.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• LIECHTENSTEIN

Atualizado em 17/03/2021

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

-Isso não se aplica a:

- cidadãos e residentes do Liechtenstein e da Suíça;

- passageiros com visto D emitido pela Suíça;

- nacionais de Estados-Membros do EEE;

- passageiros que chegam de Estados-Membros Schengen;

- passageiros que chegam de Andorra, Austrália, Bulgária, Croácia, Chipre, Irlanda
(Rep.), Coréia (Rep.), Mônaco, Nova Zelândia, Romênia, Ruanda, São Marino,
Cingapura, Tailândia ou Cidade do Vaticano (Santa Sé). Se transitarem por outros
países, devem permanecer na área de trânsito internacional do aeroporto;

- cônjuges, parceiros registados, filhos com menos de 21 anos, netos com menos de
21 anos, filhos a cargo, netos a cargo, pais a cargo ou avós a cargo de nacionais dos
Estados-Membros do EEE. Devem apresentar prova de relacionamento;

- passageiros com prova de serem cônjuges, parceiros registrados, filhos menores de
21 anos, netos menores de 21 anos, filhos dependentes, netos dependentes, pais
dependentes ou avós dependentes de residentes na Suíça que são passageiros com
passaportes de "Cidadãos Britânicos", "Territórios Britânicos Overseas "Passaportes
de cidadãos emitidos por Gibraltar e passaportes de" assuntos britânicos "com um
Certificado de Titularidade para o Direito de Residência emitido pelo Reino Unido;

- residentes dos Estados-Membros Schengen que regressam directamente através da
Suíça ao seu país de residência.

- passageiros com visto Schengen C emitido pela Suíça após 16 de março de 2020;



- companheiros solteiros de residentes na Suíça. Eles devem ter um convite por
escrito dos residentes na Suíça e apresentar prova de seu relacionamento.

Os passageiros não estão autorizados a transitar se chegam de um Estado
Membro não Schengen a outro Estado Membro Schengen.

- Isso não se aplica a:

- nacionais e residentes dos Estados-Membros do EEE e da Suíça;

- passageiros que chegam diretamente de Andorra, Austrália, Bulgária, Croácia,
Chipre, Irlanda (Rep.), Coréia (Rep.), Mônaco, Nova Zelândia, Romênia, Ruanda, San
Marino, Cingapura, Tailândia ou Cidade do Vaticano (Santa Sé). Se transitarem por
outros países, devem permanecer na área de trânsito internacional do aeroporto;

- cônjuges, parceiros registados, filhos com menos de 21 anos, netos com menos de
21 anos, filhos a cargo, netos a cargo, pais a cargo ou avós a cargo de nacionais dos
Estados-Membros do EEE e da Suíça. Devem apresentar prova de relacionamento;

- passageiros com visto D emitido por um Estado-Membro Schengen para o qual
viajam;

- passageiros com visto Schengen C emitido pela Suíça após 16 de março de 2020

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter:

- um teste de PCR COVID-19 negativo obtido no máximo 72 horas antes da partida do
primeiro ponto de embarque; ou

- um teste rápido para antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 24 horas antes da
partida do primeiro ponto de embarque. Eles são submetidos a um antígeno rápido
COVID-19 ou teste de PCR na chegada, por conta própria.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros com um resultado de teste COVID-19 positivo de um teste feito nos
últimos 3 meses. Eles também devem ter um certificado de recuperação;

- cidadãos e residentes da Suíça com um formulário de autodeclaração preenchido
especificando por que o teste não pôde ser realizado. Eles estão sujeitos a um teste
COVID-19 na chegada. O formulário pode ser obtido em https://tinyurl.com/2xllqfnn .

- mais isenções podem ser encontradas em https://tinyurl.com/2xllqfnn .

Os passageiros devem:

- fornecer os detalhes de contato eletronicamente em https://swissplf.admin.ch/home
;

- preencha o formulário "Cartão de rastreamento de contato". O formulário está
disponível em
https://static.vueling.com/corporative7/media/1647/swiss_authority_arriving_passenger
_contact_tracing_card-pd.pdf ou a bordo.

https://tinyurl.com/2xllqfnn
https://tinyurl.com/2xllqfnn
https://swissplf.admin.ch/home
https://static.vueling.com/corporative7/media/1647/swiss_authority_arriving_passenger_contact_tracing_card-pd.pdf
https://static.vueling.com/corporative7/media/1647/swiss_authority_arriving_passenger_contact_tracing_card-pd.pdf
https://static.vueling.com/corporative7/media/1647/swiss_authority_arriving_passenger_contact_tracing_card-pd.pdf


Os passageiros podem ficar em quarentena por 10 dias. Uma lista de isenções de
quarentena pode ser encontrada em
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemie
n/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-
einreisende.html .

- Informações relativas a seguros:

Não há informações relativas a seguros.

• LITUÂNIA

Atualizado em 08/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes da Lituânia;

- nacionais de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta , Mônaco, Holanda,
Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia, Suíça e Cidade do Vaticano (Santa Sé);

- Cidadãos britânicos;

- residentes em Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta , Mônaco, Holanda,
Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia, Suíça, Cidade do Vaticano (Santa Sé) ou Reino Unido;

- da Austrália, Israel, Japão, Coréia (Rep.), Nova Zelândia, Ruanda, Tailândia ou
Uruguai;

- passageiros com visto nacional emitido pela Lituânia;

- filhos, cônjuges e seus filhos, parceiros com parceria registrada e seus filhos, pais e
tutores de nacionais da Lituânia e de residentes permanentes da Lituânia;

- alunos;

- Pessoal da OTAN e seus familiares;

- marinheiros mercantes.

Os passageiros devem chegar a Vilnius (VNO), Kaunas (KUN), Palanga (PLQ)
ou Siauliai (SQQ).

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html


- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um antígeno COVID-19 ou teste PCR negativo, feito no
máximo 72 horas antes da chegada.

Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 16 anos;

- passageiros com antígeno COVID-19 positivo ou resultado de teste PCR emitido pelo
menos 180 dias antes da chegada e certificado de recuperação;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 atestando que foram totalmente
vacinados.

Os passageiros devem preencher um questionário de saúde e apresentá-lo no
check-in. O e-questionário pode ser obtido em https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form .

Os passageiros podem ficar sujeitos ao auto-isolamento por 10 dias. Mais
detalhes podem ser encontrados em https://tinyurl.com/226c325v .

A tripulação da companhia aérea pode ficar sujeita ao auto-isolamento até o
próximo voo ou por um máximo de 10 dias. Mais detalhes podem ser encontrados em
https://tinyurl.com/226c325v.

- Informações relativas a seguros:

Não há informações relativas a seguros.

• LUXEMBURGO

Atualizado em 14/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 30 de junho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

- Isso não se aplica a:

- nacionais de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda,
Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, São Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia, Suíça e Cidade do Vaticano (Santa Sé);

- passageiros que chegam da Áustria, Bélgica, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia,
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia,
Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia
ou Suíça;

https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form
https://tinyurl.com/226c325v
https://tinyurl.com/226c325v
https://tinyurl.com/226c325v


- residentes da Austrália, Japão, Coreia (Rep.), Nova Zelândia, Ruanda, Cingapura e
Tailândia;

- passageiros com autorização de residência emitida pela Suíça ou por um
Estado-Membro do EEE;

- passageiros com visto "D" emitido pela Suíça ou por um Estado-Membro do EEE;

- Cidadãos britânicos e seus familiares com:

- uma autorização de residência com "Tipo de autorização: Artigo 50 TUE"; ou

- um certificado de pedido de uma nova autorização de residência, ou

- uma autorização de residência emitida por um Estado-Membro da UE antes de 31.12
.2020; ou

- um documento indicando o endereço do passageiro num Estado-Membro da UE
antes de 31.12.2020; ou

- um dos seguintes documentos, emitido pelo Luxemburgo: um certificado de registo,
um certificado de residência permanente ou um certificado de residência com
endereço no Luxemburgo antes de 31 de dezembro de 2020;

- membros da família de um nacional de um Estado-Membro do EEE ou da Suíça, com
uma autorização de residência emitida para membros da família de um cidadão da
União pela Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia , Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália,
Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polônia, Portugal,
Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça;

- pessoal militar;

- marinheiros mercantes;

- passageiros com certificado emitido pelo Gabinete de Passaportes, Vistos e
Legalização (BPVL).

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Até 30 de junho de 2021, os passageiros deverão ter resultado negativo em teste
que detecta ácido nucléico SARS-CoV-2 ou teste rápido antígeno COVID-19, emitido
no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. O resultado do
teste deve ser em inglês, francês, alemão, italiano, luxemburguês, português ou
espanhol. Uma tradução certificada para inglês, francês, alemão ou luxemburguês é
aceita.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 6 anos;

- passageiros que retornam ao Luxemburgo dentro de 72 horas se permaneceram na
Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia,
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia,
Liechtenstein, Lituânia, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia ou Suíça;



- passageiros com certificado de recuperação COVID-19. O teste do passageiro deve
ser positivo no máximo 3 meses antes da chegada.

- Informações relativas a seguros:

Sem informações sobre seguros.

• MACAU

Atualizado em 02/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros na RAE de Macau, China.

-Isso não se aplica a:

- residentes na RAE de Macau, China;

- residentes na China Continental, se não tiverem estado fora da China Continental,
Taipé Chinês, RAE de Hong Kong, China e RAE de Macau, China nos últimos 21 dias;

- residentes de Taipé Chinês ou RAE de Hong Kong, China, se não tiverem estado fora
da China Continental, Taipé Chinês, RAE de Hong Kong, China e RAE de Macau,
China nos últimos 21 dias.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de ácido nucléico
COVID-19 emitido no máximo 7 dias antes da chegada.

- Isso não se aplica a passageiros que chegam de Taipei Chinês ou Hong Kong SAR,
China.

Os passageiros que chegam de Taipé Chinês devem ter um resultado negativo
do teste de ácido nucléico COVID-19 emitido no máximo 72 horas antes da chegada.

Os passageiros que chegam de Hong Kong SAR, China, devem ter um teste de

Os passageiros estão sujeitos à quarentena por até 21 dias. Mais detalhes
podem ser encontrados em
http://content.macaotourism.gov.mo/uploads/mgto_main/medical_observation_hotels_e
n.pdf .

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

http://content.macaotourism.gov.mo/uploads/mgto_main/medical_observation_hotels_en.pdf
http://content.macaotourism.gov.mo/uploads/mgto_main/medical_observation_hotels_en.pdf


• MACEDONIA DO NORTE

Atualizado em 08/06/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que chegam da Índia estão sujeitos ao auto-isolamento por 14
dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• MADAGASCAR

Atualizado em 24/03/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos para Madagáscar estão supensos.

-Isto não se aplica a voos medevac e repatriação.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam por Madagascar devem ter um resultado
negativo no teste de PCR COVID-19. A prova deve ter sido realizada no máximo 72
horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

-Não se aplica a passageiros menores de 2 anos.

Os passageiros estão sujeitos a um teste COVID-19 e auto-isolamento por
conta própria na chegada.

Não se aplica a passageiros menores de 2 anos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• MALÁSIA

Atualizado em 25/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.



Isto não se aplica a:

- cidadãos da Malásia;

- passageiros com passaporte diplomático;

- passageiros com MyTravelPass (MTP) obtidos em
https://mtp.imi.gov.my/myTravelPass/main .

- alunos com uma aprovação por escrito da imigração aplicada em
https://educationmalaysia.gov.my/ .

- marinheiros mercantes com carta oficial da empresa certificada pela imigração da
Malásia e embarque no navio no prazo máximo de 24 horas após a chegada.

Os passageiros que chegam de Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão ou Sri
Lanka não estão autorizados a entrar e transitar.

Isto não se aplica a:

- cidadãos da Malásia;

- residentes permanentes da Malásia com MyTravelPass (MTP) obtido em
https://mtp.imi.gov.my/myTravelPass/main :

- cônjuges de cidadãos da Malásia com MyTravelPass (MTP) obtidos em
https://mtp.imi.gov.my/myTravelPass/main .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem instalar o 'aplicativo MySejahtera' em seus telefones e
preencher a declaração de saúde pelo menos um dia antes da partida.

Os passageiros devem ter um teste COVID-19 RT-PCR negativo feito no máximo 3
dias antes da partida do primeiro ponto de embarque.

Os passageiros estão sujeitos a um teste COVID-19 RT-PCR na chegada, por
conta própria.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e quarentena por 14 dias ou
21 dias por conta própria.

A tripulação da companhia aérea deve ter seus nomes listados na Declaração
Geral.

A tripulação da companhia aérea está sujeita à quarentena até o próximo voo e
deve instalar o 'aplicativo MySejahtera' em seu telefone.

Não é permitido o transporte de um voo internacional para um voo doméstico.

- Isso não se aplica a cidadãos da Malásia que viajam para Sarawak.

Os passageiros que viajam para Sarawak devem preencher um formulário
"enterSarawak" e um "Formulário de declaração de eHealth" antes da partida em
https://sarawakdisastermc.com/ .

https://mtp.imi.gov.my/myTravelPass/main
https://educationmalaysia.gov.my/
https://educationmalaysia.gov.my/
https://mtp.imi.gov.my/myTravelPass/main
https://mtp.imi.gov.my/myTravelPass/main
https://mtp.imi.gov.my/myTravelPass/main
https://sarawakdisastermc.com/
https://sarawakdisastermc.com/


- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• MALAWI

Atualizado em 01/09/2020.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter o atestado médico com resultado negativo do
Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 10 dias antes da chegada.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e auto quarentena por 14
dias.

Um "Formulário de Vigilância de Viagem" preenchido deve ser apresentado na
chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• MALI

Atualizado em 06/11/2020.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Um formulário de Declaração de Saúde preenchido deve ser apresentado na
chegada. O formulário pode ser obtido antes da partida em www.anac-mali.org.

Passageiros sem certificado médico com resultado negativo do teste PCR para
Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 07 dias antes da chegada estão sujeitos a
teste PCR e quarentena na chegada.

Os passageiros em trânsito devem ter um atestado médico com resultado negativo
no teste PCR do Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 07 dias antes da
chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• MALTA

Atualizado em 25/05/2021.

http://www.anac-mali.org/


- Informações relativas à fronteira:

Até 31 de maio de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes de Malta;

- passageiros que chegam de Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá,
China (Rep. do Povo), Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia,
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Indonésia, Irlanda (Rep. .), Itália, Japão,
Jordânia, Coreia (Rep.), Letônia, Líbano, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo,
Mônaco, Marrocos, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia,
Ruanda, San Marino, Eslováquia, Eslovênia , Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia,
Tunísia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguai ou Cidade do
Vaticano (Santa Sé). Eles devem ter estado em um desses países por pelo menos 14
dias antes da partida;

- passageiros que chegam em voos humanitários, evacuação médica ou repatriação;

- marinheiros mercantes.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros sem um resultado de teste de PCR COVID-19 negativo emitido
no máximo 72 horas antes da chegada, estão sujeitos a um teste de antígeno e
quarentena na chegada.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea podem ficar sujeitos à
auto-quarentena por 14 dias.

Um "Formulário de declaração de viagem de saúde pública" e um "Formulário de
localização de passageiros" preenchidos em
https://www.maltairport.com/declarationforms/ devem ser apresentados no momento
da chegada.

Os marinheiros comerciais devem ter um teste COVID-19 RT-PCR negativo feito
no máximo 72 horas antes da partida. O resultado do teste deve ser em inglês ou
acompanhado de uma tradução juramentada em inglês.

- Informações relativas a seguros:

Sem informações sobre seguros.

• MARROCOS

Atualizado em 29/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

https://www.maltairport.com/declarationforms/
https://www.maltairport.com/declarationforms/


Até 10 de junho de 2021, passageiros chegando da Albânia, Argélia, Argentina,
Austrália, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgária,
Camarões, Congo (Rep. Dem.), Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Egito, Estônia,
Finlândia, França, Alemanha, Gana, Grécia, Guiné, Hungria, Índia, Irlanda (Rep.),
Itália, Kuwait, Letônia, Líbano, Líbia, Lituânia, Luxemburgo, Mali, Malta, Moçambique,
Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Serra Leoa,
Eslováquia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Ucrânia ou Reino Unido
não estão autorizados a entrar.

- Isso não se aplica a passageiros que chegam em voos médicos ou de repatriação.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem preencher um "Formulário de Passageiro de Saúde
Pública" antes da http://www.onda.ma O formulário deve ser impresso e apresentado
na chegada.

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo, feito no máximo
72 horas antes da chegada. O resultado do teste deve ser em árabe, francês ou
inglês.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 11 anos.

Os passageiros que chegam de Bahrain (Manama), Qatar (Doha) ou Emirados
Árabes Unidos (Abu Dhabi ou Dubai) estão sujeitos a triagem médica e a um teste
rápido COVID-19 na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• MAURÍCIO

Atualizado em 23/04/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 14 de maio de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar e
transitar.

A tripulação da companhia aérea está sujeita ao auto-isolamento por 7 dias ou até
o próximo voo. De 15 de maio de 2021 a 31 de maio de 2021:

Os passageiros não estão autorizados a entrar e transitar.

- Isso não se aplica a passageiros que chegam em voos humanitários, evacuação
médica ou repatriação.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

http://www.onda.ma


Passageiros que chegam em voos humanitários, medevac ou repatriação:

- devem ter um teste COVID-19 PCR negativo feito no máximo 7 dias ou pelo menos
5 dias antes da partida do último ponto de embarque;

- deve ter uma reserva de acomodação confirmada em
https://www.mymauritius.travel/ .

A tripulação da companhia aérea está sujeita ao auto-isolamento por 7 dias ou até
o próximo voo.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• MAURITÂNIA

Atualizado em 30/03/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19
impresso, emitido no máximo 5 dias antes da partida do primeiro ponto de embarque.
O resultado do teste deve ser em árabe, francês, inglês ou espanhol.

Isso não se aplica a passageiros menores de 10 anos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• MAYOTTE

Atualizado em 08/02/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros. Isso não se aplica a passageiros
com um Certificado de Viagem preenchido obtido em
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metr
opole-et-les-territoires-d-Outre-Mer

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no teste
molecular do Coronavírus (COVID-19). A prova deve ter sido realizada no máximo 72
horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. Não se aplica a passageiros
menores de 11 anos;

https://www.mymauritius.travel/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer


Os passageiros devem ter uma declaração juramentada completa obtida em
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metr
opole-et-les-territoires-d-Outre-Mer

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e quarentena por 7 dias.

Os voos para Mayotte estão suspensos até. Não se aplica aos voos da França
e Reunião, e voos de repatriação.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

MIANMAR

Atualizado em  31/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 30 de Junho de 2021, os voos para Mianmar estão suspensos.

- Isso não se aplica a voos medevac.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19
emitido no máximo 72 horas antes da partida.

- Isso não se aplica a cidadãos de Mianmar.

Os passageiros estão sujeitos à quarentena por 14 dias.

A tripulação da companhia aérea está sujeita à quarentena até o próximo voo.

Suspensão de todas as isenções de visto e facilidades de visto na chegada

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• MÉXICO

Atualizado em 22/04/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Um “ Cuestionario de identification de fatores de riesgo en viajeros” preenchido
deve ser apresentado à imigração na chegada. O formulário pode ser encontrado em
https://vuelaseguro.com/home .

- Informações relativas a seguros:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
https://vuelaseguro.com/home


Ainda não há informações sobre seguros.

• MOÇAMBIQUE

Atualizado em 12/02/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos para Moçambique estão suspensos. Não se aplica aos voos humanitários,
evacuação médica e repatriação; voos da Etiópia, Quênia, Portugal, Qatar, África do
Sul e Turquia.

Suspensão dos vistos nas facilidades de chegada para cidadãos de Bangladesh,
Eriteia, Índia, Paquistão, Somália e Sri Lanka.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um certificado médico com um resultado negativo do
teste PCR Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 72 horas antes da partida. O
certificado deve ser emitido em francês, inglês ou português. Isso não se aplica a
passageiros menores de 11 anos.

Os passageiros devem ter um certificado médico impresso com um resultado
negativo do teste PCR Coronavirus (COVID-19) emitido no máximo 72 horas antes da
partida. O certificado deve ser emitido em inglês, francês ou português.

Isso não se aplica a

- Nacionais e residentes em Moçambique que tenham estado fora de
Moçambique há menos de 14 dias. O teste de PCR obtido antes da partida é válido
por 14 dias;

- Passageiros com menos de 11 anos.

Os passageiros podem ser submetidos a exames médicos e quarentena por 10
dias.

A tripulação da companhia aérea está sujeita a exames médicos e quarentena
até o próximo voo programado.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• MOLDÁVIA

Atualizado em 07/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:



Passageiros sem teste COVID-19 ou certificado de vacinação negativos estão
sujeitos ao auto-isolamento por 14 dias.

- A prova deve ser feita no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de
embarque e ser em inglês, francês, alemão, italiano, romeno ou russo.

- O certificado de vacinação deve ser em inglês, francês, alemão, italiano, romeno ou
russo.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 5 anos;

- passageiros com passaporte diplomático, oficial, de serviço ou especial;

- passageiros com um Laissez-Passer emitido pelas Nações Unidas;

- alunos.

Um "Formulário Epidemiológico" preenchido deve ser apresentado na chegada. O
formulário pode ser obtido em
https://www.airmoldova.md/static/filemanager/pdf/Fisa_Epedimiologica_MD.pdf

ou na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• MÔNACO

Atualizado em 08/02/2021

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

Isso não se aplica a passageiros que chegam de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária,
Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Alemanha, Grécia, Hungria,
Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia , Luxemburgo, Malta,
Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia,
Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça ou Cidade do Vaticano (Santa Sé);

Isso não se aplica aos seguintes passageiros que devem apresentar um Certificado de
Viagem preenchido antes do embarque e à imigração na chegada obtido em
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-
et-de-voyage .

- nacionais da França e seus cônjuges e filhos;

- nacionais de Andorra, Mónaco, São Marino, Suíça, Cidade do Vaticano (Santa Sé) e
de um Estado-Membro do EEE e respectivos cônjuges e filhos;

- passageiros com passaporte diplomático, oficial ou de serviço; passageiros com
autorização de residência emitida por Andorra, Mónaco, São Marino, Suíça, Cidade do
Vaticano (Santa Sé) ou um Estado-Membro do EEE;

https://www.airmoldova.md/static/filemanager/pdf/Fisa_Epedimiologica_MD.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


- marinheiros mercantes;

- alunos;

- passageiros com confirmação de ser companheiro (a) solteiro (a) de nacional da
França.

Eles também devem ter um convite por escrito do cidadão da França;

- passageiros com um Laissez-Passer

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no teste
molecular do Coronavírus (COVID-19).

A prova deve ser realizada no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto
de embarque.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 11 anos.

Os passageiros devem ter uma declaração juramentada preenchida obtida em
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-
et-de-voyage.

Os passageiros podem ser submetidos a um teste PCR e quarentena na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros

• MONGÓLIA

Atualizado em 21/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes permanentes da Mongólia;

- nacionais da Argentina, Bielo-Rússia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Equador,
Alemanha, Israel, Japão, Cazaquistão, Quirguistão, Lao People's Dem. Rep., Malásia,
Filipinas, Federação Russa, Sérvia, Cingapura, Tailândia, Turquia e EUA;

- passageiros com passaporte de Hong Kong (SAR China);

- passageiros com passaporte de Macau (RAE da China);

- cidadãos da Albânia, Armênia, Azerbaijão, Brunei Darussalam, Bulgária, Camboja,
China (República Popular), Colômbia, Croácia, Chipre, Tcheca, Estônia, França,
Grécia, Hungria, Índia, Indonésia, Itália, Coreia (Dem. Pessoas Rep.), Coreia (Rep.),
Kuwait, Letônia, Lituânia, Malta, México, Mianmar, Nepal, Peru, Polônia, Romênia,
Eslováquia, Eslovênia, Suíça, Turcomenistão e Vietnã com passaporte diplomático;

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


- passageiros com passaporte diplomático britânico;

- nacionais do Brunei Darussalam, Camboja, Colômbia, Índia, Coreia (Rep. do Povo
Dem.), Coreia (Rep.), México, Mianmar, Nepal, Eslovénia e Vietname com passaporte
oficial;

- cidadãos da Albânia, Azerbaijão, Bulgária, China (República Popular), Colômbia,
Croácia, Chipre, Hungria, Indonésia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Eslováquia,
Suíça e Turcomenistão com passaporte de serviço.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo
72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com idade inferior à mínima exigida para um teste COVID-19 no país de
partida;

- tripulação deadheading.

Os passageiros estão sujeitos à quarentena por 7 dias. Detalhes podem ser
encontrados em https://tabinfo.mn/en/tab/ .

- Não se aplica a passageiros com certificado de vacinação COVID-19 informando que
receberam a vacina pelo menos 14 dias antes da chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• MONTENEGRO

Atualizado em 30/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Cidadãos nacionais e residentes de Montenegro sem resultado negativo do teste
PCR COVID-19 emitido no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de
embarque estão sujeitos ao auto-isolamento por 14 dias.

Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 5 anos;

https://tabinfo.mn/en/tab/


- passageiros que chegam de ou que estiveram na Albânia, Bielo-Rússia, Bósnia e
Herzegovina, Croácia, Kosovo (Rep.), Macedônia do Norte (Rep.), Federação Russa,
Sérvia ou Ucrânia nos últimos 15 dias;

- passageiros com teste rápido para antígeno COVID-19 negativo, no máximo 48
horas antes da chegada.

- passageiros com resultado serológico positivo no teste de anticorpos IgG, emitido no
máximo 30 dias antes da chegada;

- passageiros com resultado positivo no teste de PCR COVID-19 emitido pelo menos
14 dias e no máximo 90 dias antes da chegada e um certificado de recuperação
especificando que o passageiro não é contagioso;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 se o passageiro recebeu a
última dose da vacina pelo menos 14 dias antes da chegada.

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19
emitido no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

Isto não se aplica a:

-nacionais e residentes do Montenegro;

- passageiros com menos de 5 anos;

- passageiros que chegam ou estiveram na Albânia, Bielo-Rússia, Bósnia e
Herzegovina, Croácia, Kosovo (Rep.), Macedônia do Norte (Rep.), Federação Russa,
Sérvia ou Ucrânia nos últimos 15 dias;

- passageiros com teste rápido para antígeno COVID-19 negativo, no máximo 48
horas antes da chegada.

- passageiros com resultado serológico positivo no teste de anticorpos IgG, emitido no
máximo 30 dias antes da chegada;

- passageiros com resultado positivo no teste de PCR COVID-19 emitido pelo menos
14 dias e no máximo 90 dias antes da chegada e um certificado de recuperação
especificando que o passageiro não é contagioso;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 se o passageiro recebeu a
última dose da vacina pelo menos 14 dias antes da chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• MONTSERRAT

Atualizado em 10/12/2020.

- Informações relativas à fronteira:



Não é permitida a entrada de passageiros em Montserrat.

Isso não se aplica a:

- Passageiros com passaporte britânico com a nacionalidade “British Overseas
Territories Cilitzen” mitido por Montserrat;

- Passageiros com autorização de residência permanente emitido por
Montserrat;

- Marido, mulher, filho ou outros dependentes de passageiro com passaporte
britânico com nacionalidade “British Overseas Territories Cilitzen” emitido por
Montserrat;

- Marido, mulher, filho ou outros dependentes de uma pessoa residente em
Montserrat.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no
teste PCR para Coronavírus (COVID-19). A prova deve ter sido feita no máximo 07
dias antes da partida do primeiro ponto de embarque.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e auto quarentena por 14
dias.

Um “Formulário de Declaração de Acesso” preenchido deve ser submetido no
máximo 72 horas antes da partida em www.gov.ms/register-to-travel-to-montserrat/.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• NAMÍBIA

Atualizado em 23/04/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um antígeno COVID-19 ou teste PCR negativo feito no
máximo 7 dias antes da partida do primeiro ponto de embarque.

-Isso não se aplica a cidadãos e residentes da Namíbia.

Nacionais e residentes da Namíbia podem estar sujeitos à quarentena.

Os passageiros devem apresentar um questionário epidemiológico preenchido na
chegada. O formulário pode ser obtido em www.namibiatourism.com.na .

Os passageiros devem ter seguro de viagem para cobrir despesas com COVID-19.

- Informações relativas a seguros:

http://www.gov.ms/register-to-travel-to-montserrat/
http://www.namibiatourism.com.na


Os passageiros devem ter seguro-viagem para cobrir despesas médicas.

• NEPAL

Atualizado em 31/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos para o Nepal estão suspensos.

- Isso não se aplica a voos da China (Rep. Do Povo), Índia, Catar ou Turquia.

Os passageiros não estão autorizados a entrar.

- Isto não se aplica a:

- nacionais do Nepal;

- passageiros com um Laissez-Passer emitido pelas Nações Unidas;

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço;

- passageiros com visto de entrada de turista;

- estrangeiros de origem nepalesa cujo passaporte indique o Nepal como local de
nascimento;

- parentes de cidadãos do Nepal.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste COVID-19 emitido no
máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. Os testes aceitos
são GeneXpert, NAAT e RT-PCR.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 5 anos;

- passageiros vindos da Índia.

Os passageiros que chegam da Índia devem ter um resultado negativo do teste
de PCR COVID-19 emitido no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de
embarque. O resultado do teste deve ter uma foto e um código de barras. Não se
aplica a passageiros menores de 5 anos.

Os passageiros que chegam ou transitaram pela África do Sul ou Reino Unido
devem ter uma reserva de hotel confirmada por 5 dias. O hotel deve estar listado em
https://ccmc.gov.np/arms/attachments/Quarantine_HotelsList.pdf .

Os passageiros que chegam da Índia devem ter uma reserva de hotel
confirmada por 10 dias. O hotel deve estar listado em
https://ccmc.gov.np/arms/attachments/Quarantine_HotelsList.pdf .

https://ccmc.gov.np/arms/attachments/Quarantine_HotelsList.pdf
https://ccmc.gov.np/arms/attachments/Quarantine_HotelsList.pdf
https://ccmc.gov.np/arms/attachments/Quarantine_HotelsList.pdf
https://ccmc.gov.np/arms/attachments/Quarantine_HotelsList.pdf


Os cidadãos do Nepal devem apresentar um "Passengers Locator Card"
preenchido no "balcão de saúde" na chegada.

Um "Formulário para Viajante Internacional" preenchido e impresso deve ser
apresentado no check-in. O formulário pode ser obtido em https://ccmc.gov.np/ .

Os passageiros podem ficar em quarentena por até 10 dias.

Suspensão do visto nas facilidades de chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• NICARÁGUA

Atualizado em 06/10/2020.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que chegam do Afeganistão, Argélia, Angola, Armênia, Austrália,
Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, Benin, Butão, Botswana, Brunei Darussalam,
Burkina Faso, Burundi, Camboja, Camarões, Cabo Verde, Rep. Centro-Africana,
Chade, China (Rep. Popular), Comores, Congo, Congo (Rep. Dem.), Costa do Marfim,
Chipre, Djibuti, Egito, Guiné Equatorial, Eritreia, Eswatini, Etiópia, Fiji, Gabão, Gâmbia,
Geórgia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Japão,
Jordânia, Cazaquistão, Quênia, Kirbati, Coréia (Rep.), Kuwait, Quirguistão, Dem. Do
Povo Laos Rep, Líbano, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagascar, Malaui, Malásia, Maldivas,
Mali, Marshal, Isl. Mauritânia, Maurício, Micronésia (Estados Federados), Mongólia,
Marrocos, Moçambique, Mianmar, Namíbia, Nauru, Nepal, Nova Zelândia, Níger,
Nigéria, Omã, Paquistão, Palau, Papua Nova Guiné, Filipinas, Catar, Federação
Russa, Ruanda, Samoa, São Tomé e Príncipe, Arábia Saudita, Senegal, Seychelles,
Serra Leoa, Singapura, Solomon Isl., Somália, África do Sul, Sudão do Sul, Sri Lanka,
Sudão, Síria, Tajiquistão, Tanzânia, Tailândia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunísia,
Turquia, Turcomenistão, Tuvalu, Uganda, Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão,
Vanuatu, Vietnã, Iêmen, Zâmbia ou Zimbábue devem apresentar à companhia aérea e
na chegada um atestado médico com resultado negativo no teste do Coronavírus
(COVID-19). O teste deve ter sido feito no máximo 96 horas antes da chegada.

Sri Lanka, Sudão, Síria, Tajiquistão, Tanzânia, Tailândia, Timor-Leste, Togo, Tonga,
Tunísia, Turquia, Turcomenistão, Tuvalu, Uganda, Emirados Árabes Unidos,
Uzbequistão, Vanuatu, Vietnã, Iêmen, Zâmbia ou Zimbábue devem apresentar-se a
companhia aérea e, na chegada, um atestado médico com resultado no teste do
Coronavírus (COVID-19). O teste deve ter sido feito no máximo 96 horas antes da
chegada, Sri Lanka, Sudão, Síria, Tajiquistão, Tanzânia, Tailândia, Timor-Leste, Togo,
Tonga, Tunísia, Turquia, Turcomenistão, Tuvalu, Uganda, Emirados Árabes Unidos,
Uzbequistão, Vanuatu, Vietnã, Iêmen, Zâmbia ou Zimbábue devem apresentar-se a
companhia aérea com resultado negativo no teste do Coronavírus (COVID-19). O teste
deve ter sido feito no máximo 96 horas antes da chegada.

https://ccmc.gov.np/


Os passageiros devem apresentar às companhias aéreas um atestado médico
com resultado negativo no teste do Coronavírus (COVID-19). O teste deve ter sido
feito no máximo 72 horas antes da chegada.

Isso não se aplica aos passageiros que chegam do Afeganistão, Argélia, Angola,
Armênia, Austrália, Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, Benin, Butão, Botswana, Brunei
Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Camboja, Camarões, Cabo Verde, Rep.
Centro-Africana, Chade, China (Rep. Popular), Comores, Congo, Congo (Rep. Dem.),
Costa do Marfim, Chipre, Dijibouti, Egito, Guiné Equatorial, Eritreia, Eswatini, Etiópia,
Fiji, Gabão, Gâmbia, Geórgia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Índia, Indonésia, Irã,
Iraque, Israel, Japão, Jordânia, Cazaquistão, Quênia, Kirbati, Coréia (Rep.), Kuwait,
Quirguistão, Dem. Do Povo Laos Rep, Líbano, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagascar,
Malaui, Malásia, Maldivas, Mali, Marshal, Isl. Mauritânia, Maurício, Micronésia
(Estados Federados), Mongólia, Marrocos, Moçambique, Mianmar, Namíbia, Nauru.

A tripulação da Companhia Aérea deve ter um certificado médico com resultado
negativo no teste do Coronavírus (COVID-19). O teste deve ter sido feito no máximo
72 horas antes da chegada.

Passageiros com certificado médico com resultado negativo no teste de
Coronavírus (Covid-19) estão autorizados a transitar. Eles estão sujeitos a
rastreamento de contato pelas Autoridades de Saúde por 14 dias e não devem
apresentar sintomas respiratórios.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• NÍGER

Atualizado em 15/11/2020.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos para o Níger foram reiniciados.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um certificado médico com um resultado negativo do
teste PCR Coronavirus (COVID-19) emitido no máximo 72 horas antes da chegada.
Estão sujeitos a exames médicos por conta própria.

Os passageiros estão sujeitos ao auto isolamento por 07 dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• NIGÉRIA



Atualizado em 04/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros que tenham estado nos últimos 14 dias
no Brasil, Índia ou Turquia.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da Nigéria;

- passageiros com autorização de residência permanente emitida pela Nigéria.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo
72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. O resultado do teste deve
ser em inglês.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 10 anos.

Os passageiros que chegam da África do Sul ou do Reino Unido devem ter um
comprovante de pagamento do teste PCR obtido em
https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 10 anos.

Um código QR deve ser apresentado na chegada. O código QR pode ser obtido
em https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage .

Os passageiros estão sujeitos a triagem médica e auto-isolamento por 7 dias após
a chegada, e a um teste de PCR COVID-19 dentro de 7 dias após a chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• NIUE

Atualizado em 08/09/2020.

- Informações relativas à fronteira:

Passageiros que estiveram na Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, China
(República Popular), Taipé Chinês, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong ( SAR China), Hungria,
Islândia, Irlanda (Rep.), Indonésia, Irã, Itália, Japão, Coreia (Rep.), Letônia,
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Macau (SAR China), Holanda, Noruega,
Polônia, Portugal, Romênia, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia,
Suíça, Tailândia, EUA ou Reino Unido nos últimos 14 dias não estão autorizados a
entrar. Isso não se aplica a cidadãos e residentes de Niue.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage
https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage


Os passageiros devem ter um certificado médico com um resultado negativo no
teste de PCR do Coronavirus (COVID-19) emitido no máximo 4 dias antes da partida
da Nova Zelândia.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• NORUEGA

Atualizado em 02/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 01 de julho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

-Isso não se aplica a:

- cidadãos e residentes da Noruega;

- cônjuges, parceiros registrados, filhos menores ou enteados, pais ou padrastos de
filhos menores ou enteados de residentes da Noruega. Devem apresentar prova que
comprove a relação;

- marinheiros mercantes;

- residentes dos seguintes distritos hospitalares da Finlândia: Finlândia Central,
Etalä-Savo, Itä-Savo, Kainuu, Länsi-Pohja, Lappi, Carélia do Norte, Ostrobótnia do
Norte, Pohjois-Savo, Carélia do Sul, Ostrobótnia do Sul e Vaasa;

- mais informações relacionadas ao COVID-19 podem ser encontradas em
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/entry-to-norway-for-all-citizens/ ;

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea devem preencher um
formulário de registro antes da chegada.O formulário pode ser obtido em
http://www.entrynorway.no .

- Isso não se aplica à tripulação da companhia aérea que não está deixando a
aeronave.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste COVID-19 negativo feito no máximo 24
horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. Os testes aceitos são: PCR,
antígeno rápido e RT-PCR. O resultado do teste deve ser em dinamarquês, inglês,
francês, alemão, norueguês ou sueco.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros que chegam da Dinamarca (Gronelândia), certos distritos hospitalares
na Finlândia ou na Islândia. Mais detalhes podem ser encontrados em

https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/entry-to-norway-for-all-citizens/
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/entry-to-norway-for-all-citizens/
http://www.entrynorway.no
http://www.entrynorway.no
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/


https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-
quarantine-travel-covid19/ ;

- passageiros com passaporte diplomático ou de serviço;

- passageiros com certificado de recuperação COVID-19 emitido pelo menos 14 dias
e no máximo 6 meses antes da chegada. Eles não devem viajar para Longyearbyen
(LYR);

- marinheiros mercantes;

- nacionais e residentes da Noruega sem possibilidade de fazer o teste no país de
partida;

- mais isenções podem ser encontradas em
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/entry-to-norway-for-all-citizens/#link-1
8962 .

Os passageiros estão sujeitos a:

- um teste de antígeno COVID-19 e um teste PCR na chegada; ou

- um teste de antígeno COVID-19 ou teste de PCR na chegada.

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena em casa ou no hotel. Mais
detalhes podem ser encontrados em https://tinyurl.com/yoqc3omu .

- Informações relativas a seguros:

Não há informações relativas a seguros.

• NOVA CALEDÔNIA

Atualizado em 16/02/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

Isto não se aplica a:

- Passageiros vindos de Wallis e Futuna Isl.;

- Residentes da Nova Caledônia, seus cônjuges e filhos. Eles devem
apresentar um Certificado de Viagem preenchido antes do embarque e para a
imigração na chegada, obtido em
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metr
opole-et-les-territoires-d-Outre-Mer

- Residentes de Wallis e Futuna Isl. que são nacionais da França. Eles devem
apresentar um Certificado de Viagem preenchido antes do embarque e para a
imigração na chegada, obtido em

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/entry-to-norway-for-all-citizens/#link-18962
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/entry-to-norway-for-all-citizens/#link-18962
https://tinyurl.com/yoqc3omu
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer


https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metr
opole-et-les-territoires-d-Outre-Mer

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no teste
molecular do Coronavírus (COVID-19). A prova deve ter sido realizada no máximo 72
horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. Isso não se aplica a
passageiros menores de 11 anos.

Os passageiros que viajam para Noumea (NOU) devem se registrar antes da
partida em https://tinyurl.com/4t5hl4zv

Passageiros que viajam para Wallis Isl. (WLS) e Futuna Isl. (FUT) deve se
registrar com as autoridades antes da partida em cov@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr

Os passageiros estão sujeitos à quarentena por 14 dias.

A tripulação da companhia aérea está sujeita a exames médicos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• NOVA ZELÂNDIA

Atualizado em 25/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da Nova Zelândia;

- residentes permanentes da Nova Zelândia;

- companheiro ou filho dependente de um cidadão nacional ou residente permanente
da Nova Zelândia. O visto deve ser baseado no relacionamento;

- nacionais ou residentes permanentes da Austrália que residam na Nova Zelândia;

- passageiros com visto e isenção antes da partida; detalhes podem ser encontrados
em https://www.immigration.govt.nz/formshelp/request-for-travel-to-new-zealand .

- passageiros que chegam da Austrália, Cook Isl. ou Niue se nos últimos 14 dias
estiveram apenas na Austrália, Cook Isl., Nova Zelândia ou Niue.

Não é permitida a entrada de passageiros que nos últimos 14 dias tenham estado
ou transitado pelo Brasil, Índia, Paquistão ou Papua Nova Guiné.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da Nova Zelândia;

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
https://tinyurl.com/4t5hl4zv
https://www.immigration.govt.nz/formshelp/request-for-travel-to-new-zealand


- companheiro ou filho dependente de nacional da Nova Zelândia;

- pai de filho dependente, nacional da Nova Zelândia.

Os passageiros não estão autorizados a transitar.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da Nova Zelândia;

- nacionais da Austrália, caso não tenham estado no Brasil, Índia, Paquistão e Papua
Nova Guiné nos últimos 14 dias;

- residentes na Nova Zelândia, caso não tenham estado no Brasil, Índia, Paquistão e
Papua Nova Guiné nos últimos 14 dias:

- passageiros com uma Autoridade Eletrônica de Viagem da Nova Zelândia (NZeTA),
caso não tenham estado no Brasil, Índia, Paquistão e Papua Nova Guiné nos últimos
14 dias;

- passageiros com visto emitido pela Nova Zelândia, caso não tenham estado no
Brasil, Índia, Paquistão e Papua Nova Guiné nos últimos 14 dias.

Os passageiros não estão autorizados a transitar pela Nova Zelândia para a
Austrália, Cook Isl. ou Niue, se vierem da Austrália, Cook Isl. ou Niue.

Os passageiros não estão autorizados a transitar pela Nova Zelândia para a
China (People's Rep.).

- Isso não se aplica a cidadãos da China (Rep. Do Povo) vindos de Cook Isl., Fiji, Niue,
Samoa, Tonga ou Vanuatu.

O trânsito só é permitido em Auckland (AKL) por no máximo 24 horas.

Os passageiros em trânsito pela Nova Zelândia para a Austrália devem ter uma
passagem de ida confirmada em um voo da zona vermelha dentro de 14 dias.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado de teste COVID-19 negativo. Os testes
aceitos são: testes de antígeno, LAMP, PCR e RT-PCR. A prova deve ter sido
realizada no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. Mais
detalhes podem ser encontrados em https://tinyurl.com/39tsn56h .

-Isso não se aplica a:

- passageiros que chegam da Antártica, Austrália, Cook Isl., Fiji, Kiribati, Marshall Isl.,
Micronésia (Estados Federados), Nauru, Nova Caledônia, Niue, Palau, Samoa,
Solomon Isl., Tokelau, Tonga, Tuvalu ou Vanuatu;

- passageiros com menos de 2 anos;

- passageiros com atestado médico especificando que o passageiro não pode fazer o
teste por motivos médicos e não apresenta sintomas COVID-19. O certificado deve ser
emitido no máximo 72 horas antes da saída do primeiro ponto de embarque;

- passageiros com visto diplomático ou consular;

https://tinyurl.com/39tsn56h


- passageiros que são membros da Força de Defesa da Nova Zelândia;

- passageiros que chegam da Albânia, Belize, Dominica, Quênia, Lao People's Dem..,
Montenegro, Mianmar, Eslovênia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas,
Tadjiquistão ou Turcomenistão. Eles devem ter um atestado médico emitido no
máximo 72 horas antes da saída do primeiro ponto de embarque e deve confirmar que
não apresentam sintomas do COVID-19.

Os passageiros devem ter um voucher que confirme sua alocação para um local
em isolamento administrado.

- Isto não se aplica a:

- passageiros que chegam da Austrália se nos últimos 14 dias estiveram apenas na
Austrália ou Nova Zelândia;

- passageiros que chegam de Cook Isl. se nos últimos 14 dias estiveram apenas em
Cook Isl.  ou Nova Zelândia;

- passageiros que chegam de Niue se nos últimos 14 dias estiveram apenas na Nova
Zelândia ou Niue.

Passageiros chegando da Austrália, Cook Isl. ou Niue deve preencher uma
declaração de saúde antes do check-in. A declaração pode ser obtida em
https://naumaira.covid19.govt.nz/ .

Os passageiros podem ser submetidos a exames médicos e quarentena por 14
dias.

A tripulação da companhia aérea que não resida na Austrália ou Nova Zelândia
deve ter:

- um resultado negativo do teste COVID-19. Os testes aceitos são: testes de antígeno,
LAMP, PCR e RT-PCR. O teste deve ter sido feito no máximo 7 dias antes da chegada;
ou

- um atestado médico emitido no máximo 7 dias antes da chegada. O certificado deve
confirmar que eles não apresentam sintomas do COVID-19 e que não podem fazer o
teste do COVID-19 devido a necessidades específicas;

- um atestado médico especificando que eles não apresentam sintomas de COVID-19
e não são contagiosos, se o teste foi positivo no máximo 7 dias antes da chegada.

- Informações relativas a seguros:

É obrigatório o Seguro Saúde para estudantes.

• OMÃ

Atualizado em 05/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

https://naumaira.covid19.govt.nz/


Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isto não se aplica a:

- nacionais de Omã;

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço.

- passageiros com visto emitido por Omã se nos últimos 14 dias estiveram em um país
diferente de Bangladesh, Brasil, Egito, Etiópia, Gana, Guiné, Índia, Líbano, Malásia,
Nigéria, Paquistão, Filipinas, Serra Leoa, Sul África, Sudão, Tanzânia, Tailândia, Reino
Unido ou Vietname.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo em árabe ou
inglês. Teste de chegada de passageiros:

- em voos com duração de 8 horas ou mais, incluindo trânsito; deve ser tomado no
máximo 96 horas antes da chegada;

- em voos com duração inferior a 8 horas; deve ser tomado no máximo 72 horas antes
da chegada.

- Isto não se aplica a:

- nacionais de Omã que, após a recuperação de COVID-19, obtiveram um resultado
positivo do teste de PCR de COVID-19. Eles devem provar que completaram o
período de quarentena antes de fazer o teste;

- passageiros com menos de 16 anos;

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço.

Os passageiros devem se registrar online antes da partida em
https://covid19.emushrif.om/traveler/travel . Eles devem preencher o " Formulário de
registro do viajante" e pagar a taxa de teste na chegada de OMR 25.

Os passageiros estão sujeitos a um teste PCR COVID-19 na chegada.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 16 anos;

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço.

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena por 7 dias às suas próprias
custas.

Os passageiros devem ter uma confirmação de reserva do hotel. O hotel deve
ser reservado em https://covid19.emushrif.om/traveler/accommodation/type ou através
do aplicativo Hmushrif.

- Isto não se aplica a:

- nacionais de Omã;

https://covid19.emushrif.om/traveler/travel
https://covid19.emushrif.om/traveler/travel
https://covid19.emushrif.om/traveler/accommodation/type


- passageiros com menos de 18 anos viajando sozinhos;

- passageiros com mais de 60 anos;

- passageiros com autorização das Autoridades Sanitárias;

- passageiros com autorização para centros privados de isolamento institucional
pré-aprovados pelo Setor de Socorro e Abrigo.

Os passageiros devem ter seguro para cobrir despesas médicas COVID-19 em
Omã por um período de um mês.

- Isso não se aplica a cidadãos de Omã.

Os passageiros devem baixar o aplicativo Tarassud + e o aplicativo Hmushrif
antes da partida.

Suspensão de todas as facilidades de visto na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros devem ter um seguro para cobrir despesas médicas com
Coronavírus (COVID-19) em Omã por um período de um mês. Isso não se aplica a
cidadãos de Bahrain, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

● PAÍSES BAIXOS

Atualizado em 08/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes dos Países Baixos;

- nacionais de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta , Mônaco, Noruega,
Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia,
Suíça e Cidade do Vaticano (Santa Sé);

- passageiros que chegam da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Lituânia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polônia,
Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Suíça;

- passageiros com autorização de residência de longa duração emitida pela Áustria,
Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia,
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Lituânia,
Luxemburgo , Malta, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha ou
Suécia;



- membros da família de um nacional de um Estado-Membro do EEE ou da Suíça;
mais detalhes podem ser encontrados em https://tinyurl.com/j5ycrntc ;

- residentes da Austrália, Israel, Coréia (Rep.), Nova Zelândia, Ruanda, Cingapura,
Tailândia e Uruguai;

- passageiros em viagem de serviço com passaporte consular, diplomático, oficial, de
serviço ou especial;

- passageiros com um visto Schengen emitido após 19 de março de 2020 que viajem
através dos Países Baixos para outro Estado-Membro Schengen;

- marinheiros mercantes;

- pessoal militar;

- alunos com comprovante de admissão a um curso de estudos;

- parceiros com um formulário de "Declaração de relacionamento para isenção de
proibição de entrada no COVID-19" preenchido, um bilhete de ida e volta e prova de
que estão em um relacionamento há pelo menos 3 meses com um residente da
Holanda que é nacional do EEE Estado-Membro ou Suíça. Bem como acompanhantes
de filhos menores de 18 anos do parceiro. Mais detalhes podem ser encontrados em
https://tinyurl.com/25s9p98h .

Os passageiros não estão autorizados a transitar pela Holanda para Andorra,
Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia,
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia,
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Noruega, Polônia, Portugal,
Romênia, São Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça ou Cidade do
Vaticano (Santa Sé) como destino final.

Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes dos Países Baixos;

- nacionais de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta , Mônaco, Noruega,
Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia,
Suíça e Cidade do Vaticano (Santa Sé);

- Cidadãos britânicos;

- passageiros que chegam da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Lituânia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polônia,
Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia ou Suíça;

- passageiros com autorização de residência de longa duração emitida pela Áustria,
Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia,
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Lituânia,
Luxemburgo , Malta, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia ou Reino Unido;

- cidadãos da Albânia, Andorra, Antígua e Barbuda, Argentina, Austrália, Bahamas,
Barbados, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Brunei Darussalam, Canadá, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Japão,

https://tinyurl.com/j5ycrntc
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Kiribati, Coreia (Rep.), Malásia, Marshall Isl., Maurício, México, Micronésia (Estados
Federados), Montenegro, Nova Zelândia, Nicarágua, Macedônia do Norte (Rep.),
Palau, Panamá, Paraguai, Peru, Samoa, San Marino , Seychelles, Singapura,
Solomon Isl., Saint Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Timor-Leste,
Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, EUA, Emirados Árabes Unidos, Uruguai, Vanuatu e
Venezuela com uma nota verbal de que o país de destino está permitindo a entrada;

- membros da família de um nacional de um Estado-Membro do EEE ou da Suíça;
mais detalhes podem ser encontrados em https://tinyurl.com/j5ycrntc ;

- passageiros com visto de longa duração "D" emitido pela Áustria, Bélgica, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália,
Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega , Polônia,
Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia ou Suíça;

- residentes da Austrália, Israel, Coréia (Rep.), Nova Zelândia, Ruanda, Cingapura,
Tailândia e Uruguai;

- passageiros em viagem de serviço com passaporte consular, diplomático, oficial, de
serviço ou especial;

- passageiros com visto emitido em ou após 19 de março de 2020 pelo país de
destino final;

- marinheiros mercantes;

- pessoal militar.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste COVID-19 negativo feito no máximo 72 horas
antes da chegada. Os testes aceitos são: LAMP, MPOCT, NAAT, PCR, RT-PCR e
TMA.

Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 13 anos;

- passageiros com passaporte diplomático;

- marinheiros mercantes;

- passageiros com uma Ordem de Viagem da OTAN ou um visto da OTAN-2;

- passageiros com:

- um resultado do teste COVID-19 NAAT positivo obtido pelo menos 2 semanas e no
máximo 8 semanas antes da chegada; e

- um resultado positivo do teste COVID-19 NAAT obtido no máximo 72 horas antes da
chegada; e

- um resultado negativo no teste rápido COVID-19 obtido no máximo 24 horas antes
do embarque no voo do primeiro ponto de embarque;

- passageiros com:

https://tinyurl.com/j5ycrntc


- um resultado de teste COVID-19 NAAT positivo obtido pelo menos 2 semanas e no
máximo 8 semanas antes da chegada; e

- um resultado positivo do teste COVID-19 NAAT obtido no máximo 72 horas antes da
chegada; e

- um atestado médico especificando que o passageiro não é COVID-19 contagioso
emitido no máximo 72 horas antes da partida.

- passageiros que chegam de Aruba, Austrália, Bonaire, St. Eustatius e Saba,
Bulgária, China (República Popular), Curaçao, Finlândia, França (Ilha da Córsega),
Grécia (regiões das Ilhas Jônicas e Egeu do Norte), Hong Kong ( SAR China),
Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Israel, Coreia (Rep.), Macau (SAR China), Malta,
Nova Zelândia, Noruega (exceto Oslo e o condado de Agder), Portugal, Romênia,
Ruanda, Cingapura , Espanha (Ilhas Baleares e Canárias), St. Maarten ou Tailândia;

- passageiros vindos da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Rep. Dominicana,
Equador, Guiana Francesa, Guiana, Índia, Panamá, Paraguai, Peru, África do Sul,
Suriname, Uruguai ou Venezuela.

Os passageiros que chegam da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Rep.
Dominicana, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Índia, Panamá, Paraguai, Peru,
África do Sul, Suriname, Uruguai ou Venezuela devem ter:

- um COVID- negativo 19 teste realizado no máximo 24 horas antes do embarque no
vôo do primeiro ponto de embarque. Os testes aceitos são: LAMP, MPOCT, NAAT,
PCR, RT-PCR e TMA;  ou

- um teste rápido de antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 24 horas antes de
embarcar no voo do primeiro ponto de embarque, e

- um teste COVID-19 negativo feito no máximo 72 horas antes da chegada. Os testes
aceitos são: LAMP, MPOCT, NAAT, PCR, RT-PCR e TMA.

Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 13 anos;

- passageiros com passaporte diplomático;

- marinheiros mercantes;

- passageiros com uma Ordem de Viagem da OTAN ou um visto da OTAN-2;

- passageiros com:

- um resultado do teste COVID-19 NAAT positivo obtido pelo menos 2 semanas e no
máximo 8 semanas antes da chegada; e

- um resultado positivo do teste COVID-19 NAAT obtido no máximo 72 horas antes da
chegada; e

- um resultado negativo no teste rápido COVID-19 obtido no máximo 24 horas antes
do embarque no voo do primeiro ponto de embarque;

- passageiros com:



- um resultado de teste COVID-19 NAAT positivo obtido pelo menos 2 semanas e no
máximo 8 semanas antes da chegada; e

- um resultado positivo do teste COVID-19 NAAT obtido no máximo 72 horas antes da
chegada; e

- um atestado médico especificando que o passageiro não é COVID-19 contagioso
emitido no máximo 72 horas antes da partida.

Um "Formulário de Declaração de Saúde" preenchido deve ser apresentado antes
do embarque.  O formulário pode ser encontrado em https://tinyurl.com/ybtmdgja .

- Isso não se aplica a passageiros com menos de 13 anos.

Os passageiros podem ficar sujeitos à auto-quarentena por 10 dias. Uma lista de
isenções de quarentena pode ser encontrada em https://tinyurl.com/3zvzaz3b .

- Informações relativas a seguros:

Não há informações sobre seguros.

• PAPUA NOVA GUINÉ

Atualizado em 22/02/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros e tripulantes. Isso não se aplica aos
passageiros com aprovação de controlador de estado de emergência (SOE).

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea não estão autorizados a
transitar.

Os passageiros devem chegar a Port Moresby (POM) da Austrália, Cook Isl.,
Fiji, Hong Kong (RAE da China), Japão, Micronésia (Estados Federados), Nauru, Niue,
Palau, Filipinas, Samoa, Cingapura, Solomon Isl. ou Vanuatu.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no teste
PCR para Coronavírus (COVID-19). O teste deve ter sido feito no máximo 7 dias antes
da partida.

Os passageiros devem ter um Formulário de Viagem de Passageiro Aéreo
Internacional (I-APTF) aprovado. O formulário pode ser obtido enviando um email para
hotline@covid19.info.gov.pg

Os passageiros devem ter um Formulário de Declaração de e-Health
preenchido, obtido em https://www.pnghdf.info Um código de barras gerado deve ser
apresentado.

Os passageiros estão sujeitos à quarentena.

https://tinyurl.com/ybtmdgja
https://tinyurl.com/3zvzaz3b
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- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• PANAMÁ

Atualizado em 03/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros sem um teste COVID-19 negativo realizado no máximo 48
horas antes da chegada, serão submetidos a um teste na chegada, por sua conta.  Os
testes aceitos são: antígeno, PCR e RT-PCR. O resultado do teste deve ser em inglês
ou espanhol.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com Laissez-Passer;

- passageiros que nos últimos 15 dias estiveram ou transitaram pela Argentina, Bolívia,
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Índia, Paraguai, Peru,
África do Sul, Suriname, Reino Unido, Uruguai ou Venezuela.

Os passageiros que nos últimos 15 dias estiveram ou transitaram pela
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Índia,
Paraguai, Peru, África do Sul, Suriname, Reino Unido, Uruguai ou Venezuela devem
ter um teste COVID-19 negativo feito no máximo 48 horas antes da chegada.  Os
testes aceitos são: antígeno, PCR e RT-PCR. O resultado do teste deve ser em inglês
ou espanhol.

Os passageiros que nos últimos 15 dias estiveram ou transitaram pela Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Índia, Paraguai,
Peru, África do Sul, Suriname, Reino Unido, Uruguai ou Venezuela são sujeito a um
teste molecular COVID-19 na chegada, por conta própria.

Os passageiros podem ficar em quarentena por até 14 dias.

Uma "Declaracion Jurada de Salud" preenchida deve ser apresentada no
momento da chegada. O formulário pode ser obtido em
http://viajes.panamadigital.gob.pa/ .

As autorizações de residência emitidas pelo Panamá que expiraram após 13 de
março de 2020 são aceitas para entrada até 30 de junho de 2021.

Os vistos de entradas múltiplas de não residentes (Visa de no Residente)
emitidos pelo Panamá que expiraram após 13 de março de 2020 são aceitos para
entrada até 30 de junho de 2021. Se emitidos por um consulado do Panamá, devem
ter um carimbo de extensão.

http://viajes.panamadigital.gob.pa/
http://viajes.panamadigital.gob.pa/


- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• PAQUISTÃO

Atualizado em 07/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos para Gwadar (GWD) e Turbat (TUK) estão suspensos.

- Isto não se aplica a voos diplomáticos, especiais e voos de transportadoras
nacionais.

Passageiros chegando da Argentina, Bangladesh, Butão, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Croácia, Cuba, Tcheca, Rep. Dominicana, Equador, Etiópia,
Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Quênia, Maldivas, México, Mongólia, Namíbia, Nepal,
Holanda, Paraguai, Peru, Filipinas, Polônia, Serra Leoa, África do Sul, Sri Lanka,
Tailândia, Trinidad e Tobago, Tunísia, Ucrânia, Uruguai ou Venezuela não estão
autorizados a entrar.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste COVID-19 negativo feito no máximo 72
horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. Os testes aceitos são
COVID-19 PCR, COVID-19 Real Time RT-PCR, COVID-19 RT-PCR, SARS-CoV2
GeneXpert, SARS-CoV2 PCR, SARS-CoV2 Real Time RT-PCR, SARS-CoV2 RT-PCR
e SARS-CoV2 Xpert Xpress.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros com deficiência.

Os passageiros devem baixar o Pass Track App antes de embarcar e enviar
seus dados pessoais ou enviar seus dados em https://passtrack.nitb.gov.pk/ e ter
uma confirmação impressa.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros com deficiência.

Os passageiros estão sujeitos a um teste rápido de antígeno COVID-19 na
chegada.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea podem ficar sujeitos à
quarentena.

https://passtrack.nitb.gov.pk/


- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• PARAGUAI

Atualizado em 20/04/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros que tenham estado nos últimos 14 dias
no Reino Unido.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste COVID-19 negativo feito no máximo 72 horas
antes da partida do primeiro ponto de embarque. Os testes aceitos são: LAMP, NAAT e
RT-PCR.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com resultado positivo no teste COVID-19 emitido pelo menos 14 dias e
no máximo 90 dias antes da chegada. Os testes aceitos são: LAMP, NAAT e RT-PCR.

- passageiros com 10 anos ou menos.

Os passageiros devem preencher uma "Informação de saúde do viajante" no
máximo 24 horas antes da partida em
http://vigisalud.gov.py/webdgvs/page/#vista_viajeros.html . Isso irá gerar um código QR
que deve ser apresentado no momento da chegada.

Os passageiros que chegam do Brasil podem ficar sujeitos à quarentena por 7 dias.

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros devem ter um seguro médico internacional com cobertura de
custos de tratamento com Coronavírus (COVID-19).

Isto não se aplica a:

- cidadãos e residentes da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai.

- passageiros menores de 18 anos, filhos de nacionais do Paraguai.

• PERU

http://vigisalud.gov.py/webdgvs/page/#vista_viajeros.html
http://vigisalud.gov.py/webdgvs/page/#vista_viajeros.html


Atualizado em 01/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 15 de junho de 2021, os voos do Brasil, Índia e África do Sul estão suspensos.

Até 20 de junho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar se nos
últimos 14 dias eles estiveram ou transitaram pelo Brasil, Índia ou África do Sul.

- Isso não se aplica a cidadãos e residentes do Peru.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um antígeno COVID-19 negativo ou resultado do teste
RT-PCR emitido no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque;
ou

- um certificado de alta médica epidemiológica válido por um período mínimo de 6
meses antes da chegada.

- Não se aplica a passageiros menores de 12 anos.

Os passageiros devem preencher uma "Declaração de Autorização de Saúde e
Geolocalização" em http://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/ 72 horas antes
da partida.

Os passageiros podem ficar em quarentena por 14 dias.

Suspensão de isenções de visto para nacionais da Coreia (Rep.) Com passaporte
normal.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• POLINÉSIA FRANCESA

Atualizado em 12/02/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros. Isso não se aplica a passageiros
com um Certificado de Viagem preenchido obtido em
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metr
opole-et-les-territoires-d-Outre-Mer

- Informações relativas a documentações e quarentena:

http://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer


Os passageiros devem preencher um "Aplicativo ETIS" em
https://www.etis.pf/en Um código QR deve ser apresentado no momento da chegada.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea devem ter um atestado
médico com resultado negativo no teste RT-PCR do Coronavirus (COVID-19). A prova
deve ter sido realizada no máximo 3 dias antes da partida do primeiro ponto de
embarque. Os passageiros e a tripulação da companhia aérea sem um resultado
negativo do teste RT-PCR devem ter um certificado médico com um resultado negativo
do teste do antígeno Coronavirus (COVID-19) emitido no mesmo dia da partida do
primeiro ponto de embarque e um certificado de conclusão do RT- Teste PCR.

Isto não se aplica a:

- Passageiros com menos de 11 anos;

- Tripulantes de companhias aéreas locais que estiveram fora da Polinésia
Francesa há menos de 7 dias.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea estão sujeitos a um teste
RT-PCR na chegada. Isso não se aplica a passageiros menores de 11 anos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• POLÔNIA

Atualizado em 28/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

-Isso não se aplica a:

- nacionais e residentes na Polónia;

- cônjuges e filhos de nacionais da Polónia;

- passageiros sob os cuidados constantes de nacionais da Polónia;

- nacionais da Áustria, Bielorrússia, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta , Holanda, Noruega,
Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Suíça;

- Cidadãos britânicos;

- cônjuges e filhos de nacionais da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo , Malta, Holanda, Noruega,
Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Suíça;

- cônjuges e filhos de cidadãos britânicos;

- passageiros com passaporte diplomático;

https://www.etis.pf/en
https://www.etis.pf/en


- nacionais e residentes da Austrália, Canadá, Geórgia, Israel, Japão, Coréia (Rep.),
Nova Zelândia, Tailândia e Tunísia;

- passageiros com autorização de residência permanente ou autorização de residência
de longa duração emitida pela Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República
Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,
Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda,
Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça
ou Reino Unido e seus cônjuges e filhos, retornando via Polônia ao país de residência;

- passageiros que chegam da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega,
Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia ou Suíça;

- marinheiros mercantes;

- passageiros viajando como estudantes;

- passageiros com cartão polaco (Karta Polaka).

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros podem ficar em quarentena por 10 dias.

- Não se aplica a passageiros com certificado de vacinação COVID-19 em inglês ou
polonês informando que receberam a última dose de vacina. Mais isenções de
quarentena podem ser encontradas em
https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations .

Um "Formulário de localização de passageiros" (PLF) preenchido deve ser
apresentado na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Não há informações relativas a seguros.

• PORTO RICO

Atualizado em 06/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Consulte os regulamentos COVID-19 para os EUA que também se aplicam a
Porto Rico.

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo, feito no máximo
72 horas antes da chegada. O resultado do teste deve ser em inglês ou espanhol.

Os passageiros devem preencher um "Formulário de declaração de viagem" antes
da partida em https://app.travelsafe.pr.gov/ .

https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations
https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations
https://app.travelsafe.pr.gov/


- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• PORTUGAL

Atualizado em 01/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 14 de junho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

Isto não se aplica a:

- nacionais de Portugal e seus familiares;

- residentes em Portugal; cidadãos da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre,
Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,
Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda ,
Noruega, Polônia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Suíça, e seus
familiares;

- passageiros com visto de longa duração emitido por Portugal;

- passageiros que chegam da Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, China (República
Popular), Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha,
Grécia, Hong Kong (RAE da China), Hungria, Islândia, Irlanda ( Rep.), Israel, Itália,
Coreia (Rep.), Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macau (RAE da China),
Malta, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Romênia, Ruanda, Cingapura,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha , Suécia, Suíça, Tailândia ou Reino Unido;

- passageiros com autorização de residência emitida pela Áustria, Bélgica, Bulgária,
Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia,
Hungria, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polónia,
Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha ou Suécia, regressando via
Portugal ao seu país de residência;

- passageiros com visto de longa duração emitido pela Áustria, Bélgica, Bulgária,
Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia,
Hungria, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta , Holanda, Polónia,
Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha ou Suécia, regressando via
Portugal ao seu país de residência.

Um "Passenger Locator Card (PLCe)" eletrônico preenchido deve ser apresentado
no momento do embarque. O formulário pode ser consultado em
https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entrem ou transitem em Portugal devem ter um teste
COVID-19 RT-PCR negativo, efectuado no máximo 72 horas antes da partida do
primeiro ponto de embarque.

https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card


Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 2 anos;

- passageiros com voos directos para os Açores ou Madeira.

Os passageiros que viajam em voo direto para os Açores devem apresentar
resultado negativo no teste COVID-19 RT-PCR. O teste deve ter sido feito no máximo
72 horas antes da partida.

- Não se aplica a passageiros menores de 12 anos.

Os passageiros que viajam em voo directo para a Madeira sem um resultado
negativo no teste COVID-19 RT-PCR de um teste efectuado no máximo 72 horas
antes da partida são sujeitos a um teste RT-PCR à chegada e quarentena até os
resultados do teste estarem prontos.

Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros com certificado de recuperação COVID-19 emitido no máximo 90 dias
antes da chegada;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19.6. Os passageiros que viajam
para os Açores devem:

- preencher um "Formulário de Saúde à chegada aos Açores" e um "Projecto de
declaração para viagens inter-ilhas" à chegada; ou

- envie um "Questionário para Avaliação de Risco e Detecção Antecipada" antes da
partida em https://mysafeazores.com/ .

Os passageiros que viajam para a Madeira devem preencher um inquérito
epidemiológico antes da partida em https://madeirasafe.com; Isso irá gerar um código
QR que deve ser apresentado na chegada.

Passageiros chegando do Brasil, Croácia, Chipre, França, Índia, Lituânia,
Holanda, África do Sul ou Suécia devem se registrar em https://travel.sef.pt antes da
partida.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.

Os passageiros podem ficar em quarentena por 14 dias.

Os bilhetes de identidade nacionais emitidos a nacionais de Portugal que tenham
caducado em 24 de fevereiro de 2020 ou mais tarde são considerados válidos até 31
de dezembro de 2021.

- Informações relativas a seguros:

Não há informações relativas a seguros.

https://mysafeazores.com/
https://madeirasafe.com
https://travel.sef.pt


• QUIRGUISTÃO

Atualizado em 28/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de cidadãos do Tajiquistão.

- Não se aplica a passageiros com passaporte diplomático e seus familiares.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo impresso, feito no
máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 8 anos;

- passageiros com passaporte diplomático.

Os passageiros podem estar sujeitos a um teste COVID-19 na chegada.

As facilidades de visto na chegada foram restabelecidas.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• QUÊNIA

Atualizado em 18/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos do Reino Unido para o Quênia estão suspensos.

Até 11 de junho de 2021, os voos da Índia para o Quênia estão suspensos.

Até 11 de junho de 2021, os passageiros que chegam da Índia ou que nos últimos
14 dias estiveram ou transitaram pela Índia não estão autorizados a entrar.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam pelo Quênia devem ter um teste de
PCR COVID-19 negativo feito no máximo 96 horas antes da chegada. O resultado do
teste deve ser em inglês.



Os passageiros devem preencher o "Formulário de Vigilância Sanitária para
Viajantes" online em https://ears.health.go.ke/airline_registration/ .

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena. Uma lista de isenções de
quarentena pode ser encontrada em
https://www.kcaa.or.ke/quarantine-exempted-states .

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• REINO UNIDO

Atualizado em 08/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Passageiros que estiveram ou transitaram no Afeganistão, Angola, Argentina,
Bahrein, Bangladesh, Bolívia, Botswana, Brasil, Burundi, Cabo Verde, Chile, Colômbia,
Congo (Rep. Dem.), Costa Rica, Equador, Egito, Eswatini, Etiópia, Guiana Francesa,
Guiana, Índia, Quênia, Lesoto, Malawi, Maldivas, Moçambique, Namíbia, Nepal, Omã,
Paquistão, Panamá, Paraguai, Peru, Filipinas, Catar, Ruanda, Seychelles, Somália,
Sul África, Sri Lanka, Sudão, Suriname, Tanzânia, Trinidad e Tobago, Turquia,
Emirados Árabes Unidos, Uruguai, Venezuela, Zâmbia ou Zimbábue nos últimos 10
dias não estão autorizados a entrar.

- Isto não se aplica a:

- Cidadãos britânicos;

- nacionais da Irlanda (Rep.);

- residentes no Reino Unido.

Os passageiros que chegam da Austrália, Brunei Darussalam, Falkland Isl., Faroe
Isl., Gibraltar, Islândia, Israel, Nova Zelândia, Portugal (até 7 de junho de 2021),
Singapura ou Santa Helena estão sujeitos a um teste COVID-19 no dia 2 após a
chegada, por sua própria conta. Eles devem ter uma confirmação de pagamento
obtida em: https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/
https://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-testing-for-inter
national-arrivals -coronavirus testando para chegadas internacionais .

Os passageiros que chegam de um país diferente da Austrália, Brunei
Darussalam, Ilhas Falkland, Faroe Isl., Gibraltar, Islândia, Israel, Nova Zelândia,
Portugal (até 7 de junho de 2021), Singapura ou Santa Helena estão sujeitos a um
COVID- 19 teste no dia 2 e no dia 8 após a chegada, por sua conta. Eles devem ter
uma confirmação de pagamento obtida em:
https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/ ou
https://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-testing-for-inter
national-arrivals - testando para chegadas internacionais.

https://ears.health.go.ke/airline_registration/
https://www.kcaa.or.ke/quarantine-exempted-states
https://www.kcaa.or.ke/quarantine-exempted-states
https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/
https://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-testing-for-international-arrivals
https://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-testing-for-international-arrivals
https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/
https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/
https://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-testing-for-international-arrivals
https://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-testing-for-international-arrivals
https://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-testing-for-international-arrivals


Os passageiros que entram no Reino Unido devem preencher um "Formulário
de localização de passageiros de saúde pública". O formulário deve incluir o número
de referência da reserva para os testes COVID-19 necessários ou o número da fatura
para a reserva do hotel em quarentena. O formulário pode ser obtido em
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk e deve ser
apresentado no check-in e na imigração na chegada.

- Não se aplica a militares com carta de isenção do Ministério da Defesa.

- Mais isenções podem ser encontradas em https://tinyurl.com/yytxv2cp .

Os passageiros em trânsito pelo Reino Unido devem preencher um "Formulário
de localização de passageiros de saúde pública". O formulário pode ser obtido em
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk e deve ser
apresentado no check-in e para a imigração na chegada.

- Não se aplica a militares com carta de isenção do Ministério da Defesa.

- Mais isenções podem ser encontradas em https://tinyurl.com/yytxv2cp .

- Informações relativas a documentações e quarentena :

Os passageiros que entram ou transitam pelo Reino Unido devem ter um
resultado negativo do teste COVID-19. O teste deve ter sido realizado no máximo 3
dias antes da partida do último voo direto com destino ao Reino Unido. Os testes
aceitos são: testes de antígeno, LAMP, ácido nucléico e PCR. O resultado do teste
deve ser em inglês, francês ou espanhol.Os dados dos passageiros (nome, data de
nascimento ou idade) no resultado do teste devem coincidir com os indicados no
passaporte ou outro documento de viagem. O resultado do teste também deve incluir
os dados de contato do laboratório emissor.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 11 anos;

- passageiros que chegam da Irlanda (Rep.);

- marinheiros mercantes;

- militares com carta de isenção do Ministério da Defesa;

- mais isenções podem ser encontradas em https://tinyurl.com/yytxv2cp;

Passageiros que chegam à Inglaterra que estiveram ou transitaram no
Afeganistão, Angola, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bolívia, Botswana, Brasil,
Burundi, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Congo (Rep. Dem.), Costa Rica, Equador ,
Egito, Eswatini, Etiópia, Guiana Francesa, Guiana, Índia, Quênia, Lesoto, Malaui,
Maldivas, Moçambique, Namíbia, Nepal, Omã, Panamá, Paquistão, Paraguai, Peru,
Filipinas, Catar, Ruanda, Seychelles, Somália, África do Sul , Sri Lanka, Sudão,
Suriname, Tanzânia, Trinidad e Tobago, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Uruguai,
Venezuela, Zâmbia ou Zimbábue nos últimos 10 dias devem:

- ter um pacote de quarentena por 11 noites;

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://tinyurl.com/yytxv2cp
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://tinyurl.com/yytxv2cp
https://tinyurl.com/yytxv2cp


- chegar a Birmingham (BHX), Farnborough (FAB), Gatwick (LGW), Heathrow (LHR)
ou London City (LCY). Mais detalhes podem ser encontrados em
https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/ .

- Não se aplica a militares com carta de isenção do Ministério da Defesa.

Os passageiros que chegam em Aberdeen (ABZ), Edimburgo (EDI), Glasgow
(GLA), Glasgow Prestwick (PIK) ou Inverness (INV) na Escócia devem ter um pacote
de quarentena por 11 noites. Mais detalhes podem ser encontrados em
https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/ .

- Não se aplica a:

- marinheiros mercantes;

- militares com carta de isenção do Ministério da Defesa.

Os passageiros podem ficar em quarentena por 10 dias. Detalhes podem ser
encontrados para:

- Inglaterra em:
https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arriv
e-in-england .

- Escócia em:
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders
/pages/self-isolation/ ;

- País de Gales em:
https://gov.wales/how-self-isolate-when-you-travel-wales-coronavirus-covid-19 .

- Irlanda do Norte em:
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-international-travel-advice .

Os voos da Etiópia, Omã, Catar e Emirados Árabes Unidos estão suspensos.

- Isso não se aplica a voos que chegam no Hall de Chegadas e Imigração ao Sul de
Birmingham (BHX) ou no Terminal 3 de Heathrow (LHR).

A tripulação de uma companhia aérea que não resida no Reino Unido está sujeita
ao isolamento em um hotel até o próximo voo.

- Informações relativas a seguros:

Seguro obrigatório para a entrada no País.

• REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA

Atualizado em 03/11/2020.

- Informações relativas à fronteira:
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https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/
https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/
https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/
https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england
https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england
https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/self-isolation/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/self-isolation/
https://gov.wales/how-self-isolate-when-you-travel-wales-coronavirus-covid-19
https://gov.wales/how-self-isolate-when-you-travel-wales-coronavirus-covid-19
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-international-travel-advice


Reabertura do aeroporto de Bangui (BGF).

- Informações relativas a documentações e quarentenas:

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea estão sujeitos a exames
médicos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• REPÚBLICA DOMINICANA

Atualizado em 03/06/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que chegam da Índia ou da África do Sul devem ter um antígeno
COVID-19 negativo ou teste de PCR feito no máximo 72 horas antes da chegada.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 18 anos.

Os passageiros que chegam da Venezuela devem ter uma autorização obtida das
autoridades de imigração antes da partida.

Os passageiros devem preencher um "Bilhete Eletrônico" em
https://eticket.migracion.gob.do/ , isso irá gerar um código QR que deve ser
apresentado na chegada.

Os passageiros podem estar sujeitos a um teste COVID-19 na chegada.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea podem ser submetidos a
exames médicos na chegada. Detalhes podem ser encontrados em
http://www.godominicanrepublic.com/newsroom/coronavirus .

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

● REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

Atualizado em 24/12/2020.

- Informações relativas à fronteira:

Os aeroportos do Congo (Rep. Dem.) reabertos.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

http://www.godominicanrepublic.com/newsroom/coronavirus


Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no teste
PCR para Coronavírus (COVID-19). O teste deve ter sido feito no máximo 07 dias
antes da chegada. O teste deve ser emitido em inglês ou francês.

Os passageiros devem preencher um “Formulário de Registro de Viajantes”
antes da chegada em https://inrbcovid.com/index.php/user/home_en. Isso irá gerar um
código QR que deve ser apresentado na chegada.

Os passageiros estão sujeitos ao teste do Coronavírus (COVID-19) na
chegada por conta própria.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• REPÚBLICA TCHECA

Atualizado em 02/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros provenientes de outro país que não
Botswana, Brasil, Colômbia, Eswatini, Índia, Quênia, Lesoto, Malaui, Moçambique,
Peru, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia ou Zimbábue.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da República Tcheca;

- nacionais de Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Israel, Itália, Coréia (Rep.), Letônia , Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo,
Malta, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San
Marino, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia e Cidade
do Vaticano (Santa Sé);

- Cidadãos britânicos com um certificado de pedido para o status de Beneficiário do
Acordo de Retirada Reino Unido-UE emitido pela Áustria, Bélgica, Dinamarca,
Finlândia, França, Hungria, Letônia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Romênia, Eslovênia
e Suécia; e seus familiares; - passageiros com autorização de residência emitida pela
República Checa;

- passageiros com autorização de residência de longa duração emitida por Andorra,
Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Estônia, Finlândia,
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Israel, Itália , Coreia
(Rep.), Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Nova
Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Cingapura, Eslováquia,
Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia e Vaticano Cidade (Santa Sé);

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço;

- cônjuges de nacionais de Andorra, Mónaco, São Marino, Suíça, Cidade do Vaticano
(Santa Sé) e um Estado-Membro do EEE que resida na República Checa.Eles devem
ter uma certidão de casamento ou uma confirmação de parceria;

https://inrbcovid.com/index.php/user/home_en


- passageiros com menos de 21 anos, filhos de nacionais de Andorra, Mónaco, São
Marino, Suíça, Cidade do Vaticano (Santa Sé) e um Estado-Membro do EEE residente
na República Checa. Eles devem ter uma certidão de nascimento e uma cópia da
autorização de residência dos pais;

- cônjuges de cidadãos britânicos residentes na República Checa. Eles devem ter
uma certidão de casamento ou uma confirmação de parceria;

- passageiros com menos de 21 anos, filhos de cidadãos britânicos residentes na
República Checa. Eles devem ter uma certidão de nascimento e uma cópia da
autorização de residência dos pais;

- passageiros que sejam parceiros não casados   de nacionais de Andorra, Mónaco,
São Marino, Suíça, Cidade do Vaticano (Santa Sé) e um Estado-Membro do EEE
residente na República Checa. Devem ter uma confirmação da sua relação emitida
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Checa;

- passageiros com visto D emitido pela República Tcheca;

- passageiros com visto C emitido pela República Tcheca após 11 de maio de 2020.

Não são permitidos passageiros chegando de Botswana, Brasil, Colômbia,
Eswatini, Índia, Quênia, Lesoto, Malaui, Moçambique, Peru, África do Sul, Tanzânia,
Zâmbia ou Zimbábue entrar.

- Isso não se aplica a:

- nacionais da República Tcheca;

- cidadãos de Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Israel, Itália, Coréia (Rep.), Letônia , Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo,
Malta, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San
Marino, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia e Cidade
do Vaticano (Santa Sé) com um temporário autorização de residência emitida pela
República Tcheca;

- passageiros com autorização de residência permanente emitida pela República
Checa;

- passageiros com autorização de residência emitida pela República Tcheca e que
sejam cônjuges ou filhos menores de 21 anos de nacionais de Andorra, Austrália,
Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia,
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Israel, Itália,
Coreia (Rep.), Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda,
Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Cingapura,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia e Cidade do Vaticano (Santa
Sé) com autorização de residência temporária emitida pela República Tcheca.

Os passageiros devem preencher um "Formulário de localização de passageiros"
antes do embarque. O formulário pode ser encontrado em
http://www.prijezdovyformular.cz/ .

- Não se aplica a:

- passageiros com menos de 5 anos;

http://www.prijezdovyformular.cz/
http://www.prijezdovyformular.cz/


- nacionais da República Tcheca com passaporte de serviço em viagem em serviço por
uma estada máxima de 72 horas;

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço;

- cidadãos de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália,
Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta , Mônaco, Holanda, Noruega,
Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia,
Suíça e Cidade do Vaticano (Santa Sé) com um certificado de recuperação COVID-19
emitido pelo menos 14 dias e no máximo 180 dias antes chegada. O certificado deve
ser emitido na Suíça ou em um Estado membro do EEE, em tcheco ou inglês;

- passageiros com autorização de residência emitida pela República Tcheca e
certificado de recuperação COVID-19 emitido pelo menos 14 dias e no máximo 180
dias antes da chegada. O certificado deve ser emitido na Suíça ou em um Estado
membro do EEE, em tcheco ou inglês;

- passageiros com um visto "D" emitido pela República Tcheca e um certificado de
recuperação COVID-19 emitido pelo menos 14 dias e no máximo 180 dias antes da
chegada. O certificado deve ser emitido na Suíça ou em um Estado Membro do EEE,
em Checo ou Inglês;

- passageiros com um certificado de recuperação COVID-19 emitido por um consulado
ou embaixada da República Tcheca;

- passageiros chegando da Austrália, Islândia, Israel, Coréia (Rep.), Malta, Nova
Zelândia, Cingapura, Tailândia ou Cidade do Vaticano (Santa Sé).

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Passageiros que chegam de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia,
Chipre, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,
Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Mônaco Países
Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, São Marino, Eslováquia, Eslovénia,
Espanha, Suécia ou Suíça devem ter:

- um teste do antigénio COVID-19 negativo obtido no máximo 24 horas antes da
partida do primeiro ponto de embarque; ou

- um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo 72 horas antes da partida do
primeiro ponto de embarque.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 5 anos;

- nacionais da República Tcheca com passaporte de serviço em viagem em serviço
por uma estada máxima de 72 horas;

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço;

- cidadãos de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália,
Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta , Mônaco, Holanda, Noruega,



Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia,
Suíça e Cidade do Vaticano (Santa Sé) com um certificado de recuperação COVID-19
emitido pelo menos 14 dias e no máximo 180 dias antes chegada. O certificado deve
ser emitido na Suíça ou em um Estado membro do EEE, em tcheco ou inglês;

- passageiros com autorização de residência emitida pela República Tcheca e
certificado de recuperação COVID-19 emitido pelo menos 14 dias e no máximo 180
dias antes da chegada. O certificado deve ser emitido na Suíça ou em um Estado
membro do EEE, em tcheco ou inglês;

- passageiros com visto "D" emitido pela República Tcheca e certificado de
recuperação COVID-19 emitido pelo menos 14 dias e no máximo 180 dias antes da
chegada.  O certificado deve ser emitido na Suíça ou em um Estado membro do EEE,
em tcheco ou inglês;

- passageiros com certificado de recuperação COVID-19 emitido por um consulado ou
embaixada da República Tcheca;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 emitido na Áustria, Croácia,
República Tcheca, Alemanha, Hungria, Polônia, Eslováquia ou Eslovênia se tiverem
recebido a vacina pelo menos 22 dias antes da chegada.

Passageiros que chegam de um país diferente de Andorra, Austrália, Áustria,
Bélgica, Botswana, Brasil, Bulgária, Colômbia, Croácia, Chipre, Dinamarca, Estônia,
Eswatini, França, Finlândia, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Índia, Irlanda (Rep.),
Israel, Itália, Quênia, Coreia (Rep.), Letônia, Lesoto, Liechtenstein, Lituânia,
Luxemburgo, Malaui, Mônaco, Moçambique, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Peru,
Polônia, Portugal, Romênia, Cingapura, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, África do
Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Tanzânia, Tailândia, Cidade do Vaticano (Santa Sé),
Zâmbia ou Zimbábue devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo
72 horas antes da partida do primeiro embarque apontar.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 5 anos;

- nacionais da República Tcheca com passaporte de serviço em viagem em serviço por
uma estada máxima de 72 horas;

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço;

- nacionais da República Tcheca. Eles devem ter um teste de antígeno COVID-19
negativo feito no máximo 24 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque;

- cidadãos de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália,
Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco , Holanda, Noruega,
Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia,
Suíça e Cidade do Vaticano (Santa Sé) residindo na Tcheca. Eles devem ter um teste
de antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 24 horas antes da partida do primeiro
ponto de embarque;

- cidadãos de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália,
Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta , Mônaco, Holanda, Noruega,



Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia,
Suíça e Cidade do Vaticano (Santa Sé) com um certificado de recuperação COVID-19
emitido pelo menos 14 dias e no máximo 180 dias antes chegada. O certificado deve
ser emitido na Suíça ou em um Estado membro do EEE, em tcheco ou inglês;

- passageiros com autorização de residência permanente emitida pela República
Checa. Eles devem ter um teste de antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 24
horas antes da partida do primeiro ponto de embarque;

- passageiros com autorização de residência emitida pela República Tcheca e
certificado de recuperação COVID-19 emitido pelo menos 14 dias e no máximo 180
dias antes da chegada. O certificado deve ser emitido na Suíça ou em um Estado
membro do EEE, em tcheco ou inglês;

- passageiros com um visto "D" emitido pela República Tcheca e um certificado de
recuperação COVID-19 emitido pelo menos 14 dias e no máximo 180 dias antes da
chegada. O certificado deve ser emitido na Suíça ou em um Estado Membro do EEE,
em Checo ou Inglês;

- passageiros com um certificado de recuperação COVID-19 emitido por um
consulado ou embaixada da República Tcheca;

- passageiros menores de 21 anos filhos de cidadãos da República Tcheca. Eles
devem ter um teste de antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 24 horas antes
da partida do primeiro ponto de embarque;

- cônjuges de nacionais da República Tcheca e seus filhos menores de 21 anos. Eles
devem ter um teste de antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 24 horas antes
da partida do primeiro ponto de embarque.

Os passageiros que chegam de Botswana, Brasil, Colômbia, Eswatini, Índia,
Quênia, Lesoto, Malawi, Moçambique, Peru, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia ou
Zimbábue devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo 72 horas
antes da partida de o primeiro ponto de embarque.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 5 anos.

- nacionais da República Tcheca. Eles devem ter um teste de antígeno COVID-19
negativo feito no máximo 24 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

- nacionais de Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Israel, Itália, Coréia (Rep.), Letônia , Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo,
Malta, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San
Marino, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia e Cidade
do Vaticano (Santa Sé) com um temporário autorização de residência emitida pela
República Checa. Eles devem ter um teste de antígeno COVID-19 negativo feito no
máximo 24 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

- passageiros com autorização de residência permanente emitida pela República
Checa. Eles devem ter um teste de antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 24
horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.



- passageiros com autorização de residência emitida pela República Tcheca e que
sejam cônjuges ou filhos menores de 21 anos de nacionais de Andorra, Austrália,
Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia,
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Israel, Itália,
Coreia (Rep.), Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda,
Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Cingapura,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia e Cidade do Vaticano (Santa
Sé) com autorização de residência temporária emitida pela República Tcheca. Eles
devem ter um teste de antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 24 horas antes
da partida do primeiro ponto de embarque.

Os passageiros podem ser submetidos a um teste COVID-19 na chegada e
quarentena.

- Informações relativas a seguros:

Sem informações relativas a seguros.

• REUNIÃO

Atualizado em 10/02/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros. Isso não se aplica aos seguintes
passageiros que devem apresentar um certificado de viagem preenchido antes do
embarque e à imigração na chegada obtido em
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metr
opole-et-les-territoires-d-Outre-Mer

- Residentes de Reunião, e seus cônjuges e filhos;

- Passageiros que chegam de Andorra, Mônaco, San Marino, Suíça, Cidade do
Vaticano (Santa Sé) ou um Estado-Membro do EEE;

- Marinheiros mercantes.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no teste
molecular do Coronavírus (COVID-19). A prova deve ter sido realizada no máximo 72
horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. Isso não se aplica a
passageiros menores de 11 anos.

Os passageiros devem ter uma declaração juramentada completa obtida em
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metr
opole-et-les-territoires-d-Outre-Mer

Os passageiros estão sujeitos à quarentena por 7 dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.
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• ROMÊNIA

Atualizado em 01/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Passageiros chegando de Andorra, Argentina, Bahamas, Bahrein, Bielo-Rússia,
Bélgica, Bolívia, Botswana, Brasil, Canadá, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Croácia, Chipre, Dinamarca, Estônia, França, Geórgia , Grécia, Guiana, Índia, Irã,
Kuwait, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malásia, Maldivas, Mongólia, Nepal, Holanda,
Omã, Paraguai, Peru, Porto Rico, Seychelles, Eslovênia, África do Sul, Sri Lanka, St.
Maarten, Suriname, Suécia, Suíça, Timor-Leste, Trinidad e Tobago, Turquia, Emirados
Árabes Unidos, Reino Unido ou Uruguai devem apresentar um formulário de
localização de passageiros preenchido na chegada. O formulário pode ser obtido em
https://www.tarom.ro/sites/default/files/u1348/passenger_form_romania-_ro.pdf ou
https://chestionar.stsisp.ro/start .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros podem ficar em quarentena por 14 dias. Os detalhes podem ser
encontrados em https://www.cnscbt.ro/index.php/lex .

As autorizações de residência emitidas pela Romênia que expiraram são
consideradas válidas com uma prorrogação de 90 dias após 11 de junho de 2021.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• RUANDA

Atualizado em 11/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem preencher um Formulário de Declaração de Saúde
antes da partida em https://travel.rbc.gov.rw/ .

Os passageiros que entram ou transitam por Ruanda devem ter um teste de
PCR COVID-19 negativo, feito no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto
de embarque.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 5 anos.

Os passageiros estão sujeitos a um teste PCR COVID-19 na chegada e
quarentena por até 24 horas até que o resultado esteja pronto.

https://www.tarom.ro/sites/default/files/u1348/passenger_form_romania-_ro.pdf
https://www.tarom.ro/sites/default/files/u1348/passenger_form_romania-_ro.pdf
https://chestionar.stsisp.ro/start
https://chestionar.stsisp.ro/start
https://www.cnscbt.ro/index.php/lex
https://travel.rbc.gov.rw/


Os passageiros que estiveram na Índia nos últimos 14 dias estão sujeitos à
quarentena por 7 dias, arcando com as despesas.

A tripulação da companhia aérea deve ter um teste de PCR COVID-19 negativo
feito no máximo 14 dias antes da chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• RÚSSIA

Atualizado em 10/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isso não se aplica a:

- cidadãos do Fed da Rússia. e seus familiares;

- residentes permanentes do Fed russo .;

- Cidadãos britânicos e nacionais da Armênia, Azerbaijão, Bielo-Rússia, Cuba, Egito,
Etiópia, Finlândia, Alemanha, Grécia, Índia, Japão, Cazaquistão, Coreia (Rep.),
Quirguistão, Maldivas, Catar, Sérvia, Seychelles, Cingapura, Sri Lanka , Suíça, Síria,
Tadjiquistão, Tanzânia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão, Venezuela e
Vietnã se chegar em um voo direto da Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cuba, Egito,
Etiópia, Finlândia, Alemanha, Grécia, Índia, Japão, Cazaquistão , Coreia (Rep.),
Quirguistão, Maldivas, Catar, Sérvia, Seychelles, Cingapura, Sri Lanka, Suíça, Síria,
Tajiquistão, Tanzânia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Uzbequistão,
Venezuela ou Vietnã;

- residentes da Armênia, Azerbaijão, Bielo-Rússia, Cuba, Egito, Etiópia, Finlândia,
Alemanha, Grécia, Índia, Japão, Cazaquistão, Coreia (Rep.), Quirguistão, Maldivas,
Catar, Sérvia, Seychelles, Cingapura, Sri Lanka, Suíça, Síria, Tadjiquistão, Tanzânia,
Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Uzbequistão, Venezuela e Vietnã se
chegar em um vôo direto da Armênia, Azerbaijão, Bielo-Rússia, Cuba, Egito, Etiópia,
Finlândia, Alemanha, Grécia, Índia, Japão, Cazaquistão , Coreia (Rep.), Quirguistão,
Maldivas, Catar, Sérvia, Seychelles, Cingapura, Sri Lanka, Suíça, Síria, Tajiquistão,
Tanzânia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Uzbequistão, Venezuela ou
Vietnã;

- alunos com uma aprovação por escrito emitida por sua universidade. A aprovação
deve ter sido submetida ao Serviço de Segurança Federal do Fed Russo. pela
universidade;

- até 2 de julho de 2021, passageiros viajando com um cartão de identificação FAN
UEFA 2021 emitido em papel ou eletronicamente.



- Informações relativas a documentações e quarentena:

Passageiros que entram ou transitam no Fed da Rússia. deve ter um resultado
negativo do teste de PCR COVID-19 impresso, emitido no máximo 3 dias antes da
chegada. O resultado do teste deve ser em inglês ou russo. Uma tradução
autenticada para o russo é aceita.

- Isto não se aplica a:

- cidadãos do Fed. Russo; - cidadãos da Armênia, Bielo-Rússia, Cazaquistão e
Quirguistão que chegam em um vôo direto da Armênia, Bielo-Rússia ou Quirguistão.

Cidadãos da Armênia, Bielo-Rússia, Cazaquistão e Quirguistão que chegam
em um voo direto da Armênia, Bielo-Rússia ou Quirguistão devem ter um resultado
negativo do teste de PCR COVID-19 emitido no máximo 3 dias antes da chegada. O
resultado do teste deve ter um código QR verde obtido no aplicativo 'Viajar sem
COVID-19'.

Até 21 de junho de 2021, voos da Tanzânia para o Fed da Rússia. estão
suspensos.

Os passageiros que chegam do Reino Unido estão sujeitos ao auto-isolamento por 14
dias.

Os passageiros devem preencher um "Formulário de Inscrição" e apresentá-lo na
chegada. O formulário pode ser obtido em
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/авиаАнкета%20RUS.docx .

Suspensão da emissão do visto eletrônico.

- Informações relativas a seguro:

Seguro obrigatório para a entrada no País.

SÃO CRISTÓVÃO E NEVES

Atualizado em 19/04/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos do Brasil, África do Sul e Reino Unido estão suspensos.

Os passageiros devem preencher um "Formulário de Entrada de Alfândega,
Fronteira e Saúde" antes da partida em https://www.knatravelform.kn .

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20RUS.docx
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20RUS.docx
https://www.knatravelform.kn


- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam por St. Kitts e Nevis devem fazer um
teste COVID-19 RT-PCR feito no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto
de embarque. O resultado do teste deve ser em inglês.

Os passageiros e tripulantes estão sujeitos a exames médicos e devem ter a
confirmação de uma acomodação aprovada; detalhes podem ser encontrados em
https://www.knatravelform.kn .

Os passageiros devem instalar o aplicativo móvel SKN COVID 19 (EXMAPP).

A tripulação da companhia aérea deve ter um Crew COVID-19 Status Card.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.  Gentileza verificar.

• SÃO MARTINHO

Atualizado em 21/04/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Passageiros e tripulação aérea chegando da Argentina, Aruba, Bolívia, Bonaire,
Brasil, Chile, Colômbia, Curaçao, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Índia,
Paquistão, Panamá, Paraguai, Peru, África do Sul, Suriname, Uruguai ou Venezuela
não estão autorizados a entrar.

- Isso não se aplica aos residentes de Saba, St. Eustatius, St. Maarten e St. Martin

.

- Informações relativas a documentações e quarentena

Os passageiros que entram ou transitam por St. Maarten devem ter um teste
COVID-19 RT-PCR negativo. O teste deve:

- ser baseado em um cotonete nasal e oral;

- deve ser emitido no máximo 72 horas antes da partida do último vôo direto para St.
Maarten.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 10 anos;

- residentes de St. Maarten;

- passageiros que chegam de Anguila, Antígua e Barbuda, Austrália, Barbados,
Bermudas, Canadá, Cayman Isl., China (República Popular), Dominica, Granada,

https://www.knatravelform.kn


Montserrat, Nova Zelândia, Cingapura, São Bartolomeu, São Cristóvão e Nevis, Santa
Lúcia, São Vicente e Granadinas, Tailândia, EUA ou Virgin Isl. (Britânico).

Os residentes de St. Maarten que entram ou transitam por St. Maarten sem um
teste COVID-19 RT-PCR negativo estão sujeitos a um teste COVID-19 na chegada,
por sua própria conta. O teste deve ser baseado em um swab nasal e oral e ser
aplicado no máximo 72 horas antes da partida do último vôo direto para St. Maarten.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 10 anos.

Os passageiros que chegam do Canadá ou dos EUA, entrando ou transitando por
St. Maarten devem ter:

- um teste de RT-PCR COVID-19 negativo. O teste deve ser baseado em um swab
nasal e oral e ser aplicado no máximo 120 horas antes da partida do último vôo direto
para St. Maarten;

- um teste de antígeno COVID-19 negativo. O teste deve ser baseado em um swab
nasal e oral e ser aplicado no máximo 48 horas antes da partida do último vôo direto
para St. Maarten.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 10 anos;

- residentes de St. Maarten.

A tripulação da linha aérea sem um antígeno COVID-19 negativo ou teste
RT-PCR está sujeita à quarentena até o próximo voo. O teste deve ser baseado em
um swab nasal e oral e ser aplicado no máximo 72 horas antes da partida do último
vôo direto para St. Maarten.

Os passageiros que entram ou transitam por St. Maarten devem preencher um
formulário de declaração de saúde pelo menos 12 horas antes da partida, obtido em
https://stmaartenentry.com/ . Eles também devem apresentar uma autorização de
e-mail pré-aprovada no momento do check-in e na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Atualizado em 18/09/2020.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no teste
PCR para Coronavírus (COVID-19). O teste deve ter sido feito no máximo 72 horas
antes da partida. Não se aplica a passageiros menores de 5 anos acompanhados
pelos pais ou responsáveis   legais.

- Informações relativas a seguros:

https://stmaartenentry.com/


Ainda não há informações sobre seguros.

• SÃO VICENTE E GRANADINAS

Atualizado em 30/04/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam por São Vicente e Granadinas devem ter
um teste COVID-19 RT-PCR negativo feito no máximo 72 horas antes da chegada.

Os passageiros podem ser submetidos ao teste COVID-19 RT-PCR na chegada e
na quarentena; detalhes podem ser encontrados em
http://www.svg-airport.com/blog/information-on-covid-19/ .

Um "Formulário de pré-chegada" preenchido deve ser enviado pelo menos 24
horas antes da partida em http://health.gov.vc/health/ .

Os passageiros devem ter uma reserva de hotel de quarentena feita por até 21
dias; detalhes podem ser encontrados em
http://www.svg-airport.com/blog/information-on-covid-19/ .

- Isso não se aplica a passageiros que estiveram em Anguilla, Grenada, Montserrat ou
St. Kitts e Nevis nos últimos 21 dias.

Os passageiros em trânsito durante a noite em São Vicente e Granadinas devem
se hospedar em um hotel aprovado; detalhes podem ser encontrados em
http://www.gov.vc/index.php/visitors/covid-19-protocols .

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• SAN MARINO

Atualizado em 31/05/2021.

- Informações relativas à fronteiras:

Até 30 de julho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.
- Não se aplica a:

- cidadãos da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca,
Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.),
Itália, Letônia, Lichtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega,
Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia, Suíça e Cidade do Vaticano (Santa Sé);

http://www.svg-airport.com/blog/information-on-covid-19/
http://www.svg-airport.com/blog/information-on-covid-19/
http://health.gov.vc/health/
http://www.svg-airport.com/blog/information-on-covid-19/
http://www.gov.vc/index.php/visitors/covid-19-protocols
http://www.gov.vc/index.php/visitors/covid-19-protocols


- passageiros com autorização de residência de longa duração ou visto "D" de
longa duração emitido pela Suíça ou por um Estado-Membro do EEE;

- familiares de nacionais e residentes na Suíça ou num Estado-Membro do
EEE;

- passageiro com prova de ser cônjuge solteiro de residentes na Itália;

- passageiros que nos últimos 14 dias apenas estiveram ou transitaram em
Andorra, Áustria, Austrália, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França (incluindo Guadalupe, Martinica,
Guiana, Reunião e Mayotte), Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Israel, Japão, Rep. Da Coreia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia,
Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia,
Portugal, Romênia, Ruanda, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia, Suíça, Tailândia, Reino Unido ou EUA;

- passageiros viajando a negócios;

- passageiros que retornam via Itália ao país de residência;

- alunos;

- pessoal militar.

Até 30 de julho de 2021, não será permitida a entrada e trânsito de
passageiros que tenham estado ou transitado pelo Brasil nos últimos 14 dias.

- Isto não se aplica a:

- passageiros que residam na Itália antes de 13 de fevereiro de 2021;

- pais de crianças menores de 18 anos que residam na Itália;

- pessoal militar.

Até 21 de junho de 2021, os passageiros que estiveram ou transitaram por
Bangladesh, Índia ou Sri Lanka nos últimos 14 dias não estão autorizados a
entrar e transitar.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da Itália que residam na Itália antes de 29 de abril de 2021;

- nacionais da Itália registrados no AIRE ;

Os passageiros devem preencher um Formulário Digital Passenger Locator
em https://app.euplf.eu/ .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que chegam à Sardenha devem se registrar antes da partida
em
https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init;jsessionid=DBC60851683A
8F71D64CBFA6632E9138.sus2?lang=en ou pelo aplicativo "SardegnaSicura".

https://app.euplf.eu/
https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init;jsessionid=DBC60851683A8F71D64CBFA6632E9138.sus2?lang=en
https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init;jsessionid=DBC60851683A8F71D64CBFA6632E9138.sus2?lang=en


Os passageiros que chegam à Calábria, Puglia ou Sicília devem apresentar um
formulário de declaração de saúde preenchido na chegada. O formulário pode ser
obtido para:

- Calábria em https://home.rcovid19.it/ .

- Puglia em https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/autosegnalazione-coronavirus
;

- Sicília em https://testcovid.costruiresalute.it/ .

Até 30 de julho de 2021, os passageiros devem ter um antígeno COVID-19
negativo ou teste molecular feito no máximo 72 horas antes da chegada. O teste deve
ser baseado em um cotonete.

- Isso não se aplica a:

- passageiros que chegam de Andorra, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Croácia,
Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Guiana Francesa, Índias
Ocidentais Francesas, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Letônia,
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mayotte, Mônaco, Holanda, Noruega,
Polônia, Portugal, Reunião, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia, Suíça, Reino Unido ou Cidade do Vaticano (Santo Ver);

- pessoal militar;  passageiros com menos de 2 anos;

- mais isenções podem ser encontradas em http://tinyurl.com/294etdv7 .

Até 30 de julho de 2021, passageiros chegando de Andorra, Áustria, Bélgica,
Brasil, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França,
Guiana Francesa, Índias Ocidentais Francesas, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia,
Irlanda , Israel, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mayotte, Mônaco,
Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Reunião, Romênia, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia, Suíça ou Reino Unido devem ter um antígeno COVID-19 negativo
ou teste molecular feito no máximo 48 horas antes da chegada. O teste deve ser
baseado em um cotonete.

- Isto não se aplica a:

- militares;

- passageiros com menos de 2 anos;

- mais isenções podem ser encontradas em http://tinyurl.com/294etdv7 .

Passageiros que estiveram ou transitaram pelo Brasil nos últimos 14 dias estão
sujeitos a um antígeno COVID-19 ou teste molecular na chegada.

- Não se aplica a passageiros menores de 2 anos.

Os passageiros que estiveram ou transitaram em Bangladesh, Índia ou Sri Lanka
nos últimos 14 dias devem ter um antígeno COVID-19 negativo ou teste molecular
feito no máximo 72 horas antes da chegada.  O teste deve ser baseado em um
cotonete. Eles também estão sujeitos a:

- um antígeno COVID-19 ou teste molecular na chegada; e

https://home.rcovid19.it/
https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/autosegnalazione-coronavirus
https://testcovid.costruiresalute.it/
http://tinyurl.com/294etdv7
http://tinyurl.com/294etdv7


- quarentena em um hotel por 10 dias; e - outro antígeno COVID-19 ou teste
molecular no final da quarentena.

- Não se aplica a passageiros menores de 2 anos.

Os passageiros podem ser submetidos ao auto-isolamento por 10 dias e a um
antígeno COVID-19 ou teste molecular ao final do auto-isolamentoMais detalhes
podem ser encontrados em https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html .

As autorizações de residência emitidas pela Itália que expiraram entre 1 de
agosto de 2020 e 30 de abril de 2021 são consideradas válidas até 31 de julho de
2021.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• SANTA LÚCIA

Atualizado em 07/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem preencher o "Formulário de Registro de Viagem" pelo
menos 7 dias antes da chegada em https://www.stlucia.org/en/covid-19/ . Eles devem
ter uma cópia impressa do e-mail de resposta automática recebido após o envio.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 18 anos.

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo impresso, feito
no máximo 5 dias antes da chegada.

-Isso não se aplica a passageiros menores de 5 anos.

Os passageiros devem ter uma carta de autorização de viagem, comprovando
que sua estadia no hotel foi verificada.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 18 anos;

- passageiros que chegam de Anguila, Antígua e Barbuda, Barbados, Ilhas Cayman,
Dominica, Granada, Montserrat, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas,
Ilhas Turcas e Caicos ou Virgin Isl.(Britânico).

Os passageiros podem ser submetidos a um teste PCR COVID-19 e quarentena;
detalhes podem ser encontrados em https://www.stlucia.org/en/covid-19/ .

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea estão sujeitos a exames médicos.

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html
https://www.stlucia.org/en/covid-19/
https://www.stlucia.org/en/covid-19/


- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• SENEGAL

Atualizado em 11/12/2020.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos para o Senegal foram reiniciados.

Nacionais da Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia,
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia,
Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Suécia e Suíça não podem entrar. Isso não se aplica aos passageiros com
carteira de identidade nacional emitida para residentes no Senegal.

- Informações relativas a documentações e seguros:

Passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no teste
RT-PCR para Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 05 dias antes da partida do
primeiro ponto de embarque. Não se aplica aos passageiros menores de 02 anos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• SERRA LEOA

Atualizado em 17/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19
emitido no máximo 7 dias antes da partida do primeiro ponto de embarque.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 5 anos;

- passageiros que nos últimos 14 dias estiveram na Argentina, Brasil, Índia ou Turquia.

Passageiros que nos últimos 14 dias estiveram na Argentina, Brasil, Índia ou
Turquia, devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19 emitido no
máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. O resultado do
teste deve conter um código QR e deve ser em inglês.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 5 anos.

Passageiros que nos últimos 14 dias estiveram na Argentina, Brasil, Índia ou
Turquia estão sujeitos à quarentena por 8 dias às suas próprias custas.



- Não se aplica a passageiros com certificado de vacinação COVID-19 informando que
receberam a última dose pelo menos 14 dias antes da chegada.

Os passageiros estão sujeitos a triagem médica e a um teste de PCR COVID-19
na chegada.

- Isso não se aplica a passageiros menores de 5 anos.

Os passageiros devem apresentar uma autorização de viagem obtida antes da
partida em https://www.travel.gov.sl/ .

- Isso não se aplica a passageiros com menos de 5 anos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• SÉRVIA

Atualizado em 09/06/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste COVID-19 RT-PCR
emitido no máximo 48 horas antes da chegada.

-Isso não se aplica a:

- nacionais e residentes da Sérvia;

- nacionais do Kosovo (Rep.) com um bilhete de identidade nacional;

- passageiros com menos de 12 anos. Eles devem estar acompanhados por um dos
pais, responsável ou um adulto da mesma família;

- passageiros que chegam da Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Hungria,
Kosovo (Rep.), Montenegro, Macedônia do Norte (Rep.) ou EUA;

- passageiros viajando a negócios com uma confirmação por e-mail da Câmara de
Comércio da Sérvia;

- passageiros em trânsito por menos de 12 horas;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 emitido pela República Tcheca,
Hungria, Sérvia, Eslovênia, Turquia ou Emirados Árabes Unidos. Detalhes podem ser
encontrados em
https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/covid-19-entry-requirements .

- estudantes nacionais da Croácia que estudam na Sérvia.

Os passageiros que chegam dos EUA devem ter:

https://www.travel.gov.sl/
https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/covid-19-entry-requirements
https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/covid-19-entry-requirements


- um resultado negativo do teste COVID-19 RT-PCR emitido no máximo 48 horas
antes da chegada; ou

- um resultado negativo do teste COVID-19 Antigen FIA Rapid emitido no máximo 48
horas antes da chegada.

-Isso não se aplica a:

- nacionais e residentes da Sérvia;

- nacionais do Kosovo (Rep.) com um bilhete de identidade nacional;

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros em trânsito por menos de 12 horas;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 emitido pela República Tcheca,
Hungria, Sérvia, Eslovênia, Turquia ou Emirados Árabes Unidos. Detalhes podem ser
encontrados em
https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/covid-19-entry-requirements ;

- estudantes nacionais da Croácia que estudam na Sérvia.

Os passageiros podem ficar em quarentena por 10 dias; detalhes podem ser
encontrados em https://tinyurl.com/2urx5xwp .

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• SINGAPURA

Atualizado em 18/03/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os passageiros não estão autorizados a entrar em Singapura.

-Isso não se aplica a cidadãos de Cingapura.

-Isso não se aplica a residentes permanentes de Cingapura.

-Isso não se aplica a passageiros (exceto aqueles com histórico de viagens para a
África do Sul ou Reino Unido nos últimos 14 dias antes da partida para Cingapura)
com um Passe de Visita de Longo Prazo (LTVP) ou um Passe de Visita de Longo
Prazo em princípio Aprovação (LTVP IPA). Eles devem ter uma Carta de Aprovação
para Entrada (ALE) emitida pela Immigration &amp; Checkpoints Authority (ICA).

-Isso não se aplica a passageiros (exceto aqueles com histórico de viagens para a
África do Sul ou Reino Unido nos últimos 14 dias antes da partida para Cingapura)
com um Passe de Trabalho, Passe de Visita de Longo Prazo (LTVP), Passe de
Dependente ou o respectivo Aprovação em princípio (IPA) emitida pelo Ministério da

https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/covid-19-entry-requirements
https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/covid-19-entry-requirements
https://tinyurl.com/2urx5xwp


Força de Trabalho (MOM). Eles devem ter uma carta de aprovação do Ministério de
Mão de Obra (MOM) ou da Autoridade de Imigração e Pontos de Controle (ICA).

-Isso não se aplica a passageiros (exceto aqueles com histórico de viagens para a
África do Sul ou Reino Unido nos últimos 14 dias antes da partida para Cingapura)
com Passe de Estudante (STP) ou Aprovação Princípio de Passe de Estudante (STP
IPA). Eles devem ter uma Carta de Aprovação para Entrada (ALE) emitida pelo
Ministério da Educação (MOE) ou pela Immigration &amp; Checkpoints Authority
(ICA).

-Isso não se aplica a passageiros (exceto aqueles com histórico de viagens para a
África do Sul ou Reino Unido nos últimos 14 dias antes da partida para Cingapura)
com uma carta de aprovação da Autoridade de Imigração e Checkpoints (ICA),
Ministério de Relações Exteriores (MFA) ), Ministério da Educação (MOE), Ministério
da Saúde (MOH) ou Ministério do Comércio e Indústria (MTI).

-Isso não se aplica a passageiros (exceto aqueles com histórico de viagens para a
África do Sul ou Reino Unido nos últimos 14 dias antes da partida para Cingapura)
com uma carta de aprovação válida para o aplicativo SafeTravel Pass sob o esquema
Connect @ Sinagpore..

-Isso não se aplica a passageiros (exceto aqueles com histórico de viagens para a
África do Sul ou Reino Unido nos últimos 14 dias antes da partida para Cingapura)
com um Business Travel Pass (BTP) ou um Pre-Approved Business Pass (PBP).

-Isso não se aplica a passageiros com uma carta de aprovação de Passe de Viagem
Aérea emitida por Cingapura se eles:

- tiverem se hospedado na Austrália, Brunei Darussalam, China (República Popular),
Taipé Chinês ou Nova Zelândia nos últimos 14 dias antes da partida; e ter um visto
para entrar em Cingapura (se for um visitante de curto prazo com exigência de visto).

-Isso não se aplica a residentes de Brunei Darussalam se eles:

-tiverem uma carta de aprovação do SafeTravel Pass válida emitida por Cingapura sob
a rota verde recíproca Cingapura-Brunei;

-ter um visto para entrar em Singapura (se for um visitante de curto prazo com visto
obrigatório);

- possuir atestado médico com resultado negativo no teste PCR para Coronavírus
(COVID-19). A prova deve ter sido realizada no máximo 72 horas antes da partida do
primeiro ponto de embarque; e

- permaneceu em Brunei Darussalam nos últimos 14 dias antes da partida; e

-ter uma passagem de volta ou prova de outros arranjos de transporte para partir de
Cingapura.

-Isso não se aplica a residentes da China (People's Rep.) Se eles:

- tiverem uma carta de aprovação do Safe Travel Pass válida emitida por Cingapura
sob a Cingapura-China Fast Lane;

- ter um visto para entrar em Cingapura (se for um visitante de curto prazo com visto
obrigatório);



- possuir um atestado médico com resultado negativo no teste PCR para Coronavírus
(COVID-19). A prova deve ter sido realizada no máximo 72 horas antes da partida do
primeiro ponto de embarque;

- permaneceu em Chongqing, Guangdong, Jiangsu, Xangai, Tianjin ou Zhejiang nos
últimos 7 dias antes da partida;

- ter uma passagem de volta ou prova de outros arranjos de transporte para partir de
Cingapura.ou uma carta de aprovação MyTravelPass emitida pelas autoridades
malaias sob a rota verde recíproca Singapura-Malásia. Eles não exigem uma carta de
aprovação da Immigration &amp; Checkpoints Authority (ICA), Ministry of Manpower
(MOM) ou Ministry of Education (MOE).

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram em Cingapura devem ter um atestado médico com
resultado negativo no teste PCR para Coronavírus (COVID-19). A prova deve ser
realizada no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. O
certificado deve ser em inglês e deve incluir a data em que o teste foi feito e um
mínimo de 2 identificadores pessoais conforme declarado no passaporte (ou seja,
nome e data de nascimento ou número do passaporte). Para passageiros com um ou
mais voos de conexão em que a duração total do trânsito seja superior a 24 horas, o
teste deve ter sido realizado no máximo 72 horas antes do último voo direto para
Cingapura.

- Isto não se aplica a:

- cidadãos de Singapura;

- residentes permanentes de Cingapura;

- passageiros com 6 anos ou menos;

passageiros (exceto aqueles com histórico de viagens à Irlanda, Israel e Emirados
Árabes Unidos nos últimos 14 dias antes da partida para Cingapura) com um Business
Travel Pass (BTP) ou um Pre-Approved Business Pass (PBP);

- passageiros que estiveram apenas em países / regiões de baixo risco nos últimos 14
dias antes da entrada em Cingapura. Consulte
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview para os países / regiões de baixo risco; -
passageiros que estiveram apenas em países / regiões de baixo risco, que transitaram
em países / regiões de não baixo risco;

- passageiros com atestado médico com resultado positivo no teste PCR para
Coronavirus (COVID-19) emitido pelo menos 22 dias antes da chegada.

Passageiros com uma carta de aprovação de Passe de Viagem Aérea emitida por
Cingapura, passageiros com uma carta de aprovação de SafeTravel Pass válida
emitida por Cingapura sob a Cingapura-Brunei Recíproca Green Lane e
Cingapura-China Fast Lane, e passageiros com uma carta de aprovação do Ministério
da Comércio e indústria (MTI) com os números de referência C01 ou C21 deve:

https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview


- ter um dispositivo móvel com o aplicativo TraceTogether já baixado, com o perfil do
passageiro registrado no aplicativo e a tela de espera 'Ativar aplicativo' exibida no
aplicativo;

- se o passageiro tiver um dispositivo móvel com o aplicativo TraceTogether baixado,
mas não conseguir mostrar a tela de espera 'Ativar aplicativo', tenha uma cópia
eletrônica ou física de sua confirmação de reserva para um cartão SIM de Cingapura
da Changi Recomenda;

- se o passageiro não tiver um dispositivo móvel com o aplicativo TraceTogether
baixado, tenha uma cópia eletrônica ou física de sua confirmação de reserva para um
dispositivo móvel da Changi Recomenda.

- Isso não se aplica a:

- passageiros com 12 anos ou menos e viajando com um dos pais ou responsável;

- passageiros que não podem usar um dispositivo móvel devido a uma deficiência
certificada e / ou necessidade especial.

Os passageiros não estão autorizados a transitar em Singapura.

- Isso não se aplica ao viajar em companhias aéreas com rotas de transferência
aprovadas pela Autoridade de Aviação Civil de Cingapura (CAAS). Os passageiros
devem verificar com as companhias aéreas se elas possuem a aprovação da
Autoridade de Aviação Civil de Cingapura (CAAS), antes de comprar as passagens.
Passageiros com histórico de viagens para a África do Sul ou Reino Unido nos últimos
14 dias antes da partida para Cingapura não estão autorizados a fazer trânsito.

Passageiros em trânsito por Cingapura que estiveram na Índia, Indonésia ou
Filipinas nos últimos 14 dias devem ter um atestado médico em inglês com resultado
negativo no teste PCR para Coronavírus (COVID-19).A prova deve ser realizada no
máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. O certificado deve
incluir a data em que o teste foi feito e um mínimo de 2 identificadores pessoais
conforme declarado no passaporte (ou seja, nome e data de nascimento ou número do
passaporte).

- Isto não se aplica a:

- cidadãos de Singapura;

- residentes permanentes de Cingapura;

- passageiros com 6 anos ou menos.

Os passageiros devem cumprir os requisitos do governo de Cingapura em vigor
ao entrar em Cingapura. Por favor, consulte https://safetravel.ica.gov.sg .

Os passageiros estão sujeitos a um teste de PCR do Coronavírus (COVID-19) na
chegada, por conta própria.Os passageiros devem se registrar e pagar
antecipadamente pelo teste de PCR COVID-19 na chegada antes de partir para
Cingapura em https://safetravel.changiairport.com .

- Isto não se aplica a:

- passageiros com 6 anos ou menos;

https://safetravel.ica.gov.sg
https://safetravel.changiairport.com


- marinheiros mercantes.

Os passageiros devem apresentar uma declaração de saúde antes da chegada
através do e-Service SG Arrival Card (SGAC) https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard
ou através do aplicativo móvel.

- Isso não se aplica a passageiros em trânsito.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• SÍRIA

Atualizado em 01/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos para a Síria estão suspensos.

- Isso não se aplica a Aleppo (ALP), Damasco (DAM) e Kameshly (KAC).

Os passageiros não estão autorizados a entrar.

Isso não se aplica a:

- nacionais e residentes da Síria;

- passageiros com passaporte diplomático;

- passageiros com visto emitido pela Síria;

- passageiros com prova de serem:

- cônjuges de nacionais da Síria;

- filhos de mães com nacionalidade síria;

- alunos matriculados em escolas ou universidades sírias.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste de PCR COVID-19
emitido no máximo 96 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

- Não se aplica a passageiros menores de 12 anos.

Os passageiros estão sujeitos a um teste PCR COVID-19 na chegada.

- Não se aplica a passageiros menores de 12 anos.

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard


Um "Formulário de localização de passageiros" (PLF) preenchido deve ser
apresentado na chegada.

Os passageiros podem ficar sujeitos a isolamento ou quarentena.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• SOMÁLIA

Atualizado em 03/03/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico impresso com resultado negativo
no teste PCR para Coronavírus (COVID-19). A prova deve ser realizada no máximo 72
horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. O certificado deve ser em
inglês.

A tripulação da companhia aérea sem um certificado médico impresso com
resultado negativo do teste molecular de PCR do Coronavirus (COVID-19) emitido no
máximo 96 horas antes da chegada está sujeita ao teste de PCR na chegada, por sua
conta e risco.

O certificado deve ser em inglês.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea estão sujeitos a exames
médicos e quarentena por 7 dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• SRI LANKA

Atualizado em 01/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os passageiros não estão autorizados a entrar se chegarem ou se nos últimos 14
dias estiveram na Índia ou no Vietname.

Os passageiros devem ter uma aprovação do Ministério das Relações Exteriores
do Sri Lanka, enviando um e-mail para: entry.permission@mfa.gov.lk .

Isso não se aplica a:

mailto:entry.permission@mfa.gov.lk


- nacionais ou com dupla nacionalidade do Sri Lanka hospedados em um hotel de
quarentena designado ;

- passageiros que viajam como turistas.

Os passageiros que chegam através do "Turismo do Sri Lanka" devem obter uma
aprovação em https://www.srilanka.travel/helloagain/ .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo impresso, feito
no máximo 96 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. O resultado do
teste deve ser em inglês.

- Isto não se aplica a :

- nacionais do Sri Lanka;

- marinheiros mercantes nacionais do Sri Lanka com uma carteira de baixa do
marinheiro. Eles devem ser transferidos diretamente do navio para o aeroporto.

Os nacionais do Sri Lanka devem ter:

- um teste de PCR COVID-19 negativo impresso, feito no máximo 96 horas antes da
partida do primeiro ponto de embarque. O resultado do teste deve ser em inglês; ou

- um teste rápido de antígeno impresso, realizado no máximo 48 horas antes da
partida do primeiro ponto de embarque. O resultado do teste deve ser em inglês. 6.
Um "Formulário de Declaração de Saúde" preenchido deve ser apresentado na
chegada. O formulário pode ser obtido em
https://www.caa.lk/en/special-notices-for-covid-19 ou na chegada.

Os passageiros estão sujeitos a um teste PCR COVID-19 na chegada.

- Não se aplica a passageiros menores de 2 anos.

Os passageiros estão sujeitos à quarentena por 14 dias. Mais detalhes podem ser
encontrados em https://www.epid.gov.lk/web/ ou https://www.hpb.health.gov.lk/en .

- Informações relativas a seguros:

Sem informações de seguros até o momento.

• SUDÃO

Atualizado em 12/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 27 de maio de 2021, não é permitida a entrada de passageiros provenientes
da Índia.

- Isto não se aplica a cidadãos sudaneses.

https://www.srilanka.travel/helloagain/
https://www.caa.lk/en/special-notices-for-covid-19
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- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que chegam da Índia, Holanda, África do Sul ou Reino Unido
devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo, feito no máximo 72 horas antes da
chegada. O resultado do teste deve conter um código de barras, um carimbo ou um
código QR.

- Isso não se aplica a passageiros com 6 anos ou menos.

Os passageiros que chegam de um país que não seja Índia, Holanda, África do
Sul ou Reino Unido devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo
96 horas antes da chegada. O resultado do teste deve conter um código de barras, um
carimbo ou um código QR.

- Isso não se aplica a passageiros com 6 anos ou menos.

Os passageiros que chegam da Índia, Holanda, África do Sul ou Reino Unido
estão sujeitos ao auto-isolamento por 14 dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• SUDÃO DO SUL

Atualizado em 20/04/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Suspensão do visto à chegada para passageiros com passaporte normal.

- Isto não se aplica a:

- nacionais do Burundi, Quênia, Ruanda, Tanzânia e Uganda;

- estrangeiros de origem no Sudão do Sul.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo impresso, feito
no máximo 96 horas antes da chegada. O resultado do teste deve ser em árabe ou
inglês.

- Isto não se aplica a cidadãos do Sudão do Sul e estrangeiros de origem no Sudão
do Sul.

Os passageiros estão sujeitos a quarentena ou auto-isolamento por 14 dias.



- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• SUÉCIA

Atualizado em 07/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 30 de junho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da Suécia e seus familiares. Mais detalhes sobre os membros da família
podem ser encontrados em:
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/faq/ .

- passageiros com autorização de residência emitida pela Suécia;

- Cidadãos britânicos e seus familiares com prova de terem apresentado um pedido
de estatuto de residência na Suécia;

- nacionais de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta , Mônaco, Holanda,
Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suíça e Cidade do Vaticano (Santa Sé) e seus familiares. Mais detalhes sobre os
membros da família podem ser encontrados em:
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/faq/:

- passageiros que chegam da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda
(Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega,
Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha ou Suíça;

- familiares de passageiros com autorização de residência emitida pela Suécia. A
autorização de residência deve ser emitida com validade superior a 3 meses;

- passageiros com autorização de residência emitida por Andorra, Áustria, Bélgica,
Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França,
Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein,
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia,
San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suíça ou Cidade do Vaticano (Santa Sé)
e seus familiares. A autorização de residência deve ser emitida com validade superior
a 3 meses;

- passageiros com visto nacional emitido por Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária,
Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha,
Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda (Rep.), Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia,
Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San
Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça ou Cidade do Vaticano (Santa
Sé) e seus familiares. O visto deve ser emitido com validade superior a 3 meses;

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/faq/
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- residentes da Austrália, Israel, Coréia (Rep.), Nova Zelândia, Ruanda, Cingapura e
Tailândia;- marinheiros mercantes;

- pessoal militar;

- alunos;

- passageiros com menos de 18 anos que viajam para encontrar um progenitor que
resida na Suécia e acompanhantes;

- pais que viajam para encontrar seus filhos menores de 18 anos residentes na Suécia.

Passaportes caducados emitidos pela Suécia são aceitos se acompanhados de
um documento de identidade nacional válido ou outra forma válida de documento de
identificação.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam pela Suécia devem ter um antígeno
COVID-19 negativo, LAMP, PCR ou resultado do teste TMA. O teste deve ter sido feito
no máximo 48 horas antes da chegada.

- Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes na Suécia;

- passageiros que chegam ou transitaram pela Dinamarca, Finlândia, Islândia ou
Noruega;

- passageiros com menos de 18 anos;

- marinheiros mercantes.

- Informações relativas a seguros:

Sem informações sobre seguros.

• SUÍÇA

Atualizado em 07/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

-Isso não se aplica a:

- cidadãos e residentes do Liechtenstein e da Suíça;

- passageiros com visto D emitido pela Suíça;

- nacionais de Estados-Membros do EEE;



- passageiros que chegam de Estados-Membros Schengen;

- passageiros que chegam de Andorra, Austrália, Bulgária, Croácia, Chipre, Irlanda
(Rep.), Israel, Coréia (Rep.), Mônaco, Nova Zelândia, Romênia, Ruanda, San Marino,
Cingapura, Tailândia ou Cidade do Vaticano (Santa Sé) . Se transitarem por outros
países, devem permanecer na área de trânsito internacional do aeroporto;

- cônjuges, parceiros registados, filhos menores de 21 anos, netos menores de 21
anos, filhos a cargo, netos a cargo, pais a cargo ou avós a cargo de nacionais dos
Estados-Membros do EEE.Devem apresentar prova de relacionamento;

- passageiros com prova de serem cônjuges, parceiros registrados, filhos menores de
21 anos, netos menores de 21 anos, filhos dependentes, netos dependentes, pais
dependentes ou avós dependentes de residentes na Suíça que são passageiros com
passaportes de "Cidadãos Britânicos", "Territórios Britânicos Overseas "Passaportes
de cidadãos emitidos por Gibraltar e passaportes de" assuntos britânicos "com um
Certificado de Titularidade para o Direito de Residência emitido pelo Reino Unido;

- residentes dos Estados-Membros Schengen que regressam directamente através da
Suíça ao seu país de residência.

- passageiros com visto Schengen C emitido pela Suíça após 16 de março de 2020;

- companheiros solteiros de residentes na Suíça. Eles devem ter um convite por
escrito dos residentes na Suíça e apresentar prova de seu relacionamento.

Os passageiros não estão autorizados a transitar se chegam de um Estado
Membro não Schengen a outro Estado Membro Schengen.

-Isso não se aplica a:

- nacionais e residentes dos Estados-Membros do EEE e da Suíça;

- passageiros que chegam diretamente de Andorra, Austrália, Bulgária, Croácia,
Chipre, Irlanda (Rep.), Israel, Coréia (Rep.), Mônaco, Nova Zelândia, Romênia,
Ruanda, San Marino, Cingapura, Tailândia ou Cidade do Vaticano (Santa Sé ) Se
transitarem por outros países, devem permanecer na área de trânsito internacional do
aeroporto;

- cônjuges, parceiros registados, filhos com menos de 21 anos, netos com menos de
21 anos, filhos a cargo, netos a cargo, pais a cargo ou avós a cargo de nacionais dos
Estados-Membros do EEE e da Suíça. Devem apresentar prova de relacionamento;

- passageiros com visto D emitido por um Estado-Membro Schengen para o qual
viajam;

- passageiros com visto Schengen C emitido pela Suíça após 16 de março de 2020;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 atestando que foram totalmente
vacinados;

- passageiros com menos de 18 anos, se viajarem com os pais devidamente
vacinados.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter:



- um teste COVID-19 PCR ou RT-PCR negativo feito no máximo 72 horas antes da
partida do primeiro ponto de embarque; ou

- um teste rápido para antígeno COVID-19 negativo feito no máximo 24 horas antes da
partida do primeiro ponto de embarque. Eles são submetidos a um antígeno rápido
COVID-19 ou teste de PCR na chegada, por conta própria.

- Não se aplica a:

- passageiros com idade inferior a 16 ou 12 anos, dependendo do país de partida.
Detalhes podem ser encontrados em https://tinyurl.com/2xllqfnn .

- passageiros com um resultado de teste COVID-19 positivo de um teste feito nos
últimos 6 meses. Eles também devem ter um certificado de recuperação;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 atestando que estavam
totalmente vacinados antes da chegada. Mais detalhes podem ser encontrados em
https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home/good-to-know/air-passenger-rights/coronaviru
s.html#accordion_16682954201622213736412 .

- nacionais e residentes na Suíça sem possibilidade de fazer o teste no país de
partida. Eles devem preencher um formulário de autodeclaração obtido em
https://tinyurl.com/2xllqfnn . Eles estão sujeitos a um teste COVID-19 na chegada;

- mais isenções podem ser encontradas em https://tinyurl.com/2xllqfnn .

Os passageiros devem:

- fornecer os detalhes de contato eletronicamente em https://swissplf.admin.ch/home
ou - preencha o formulário "Cartão de rastreamento de contato". O formulário está
disponível em
https://static.vueling.com/corporative7/media/1647/swiss_authority_arriving_passenger
_contact_tracing_card-pd.pdf ou a bordo.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com resultado de teste COVID-19 positivo de um teste feito nos últimos
6 meses. Eles também devem ter um certificado de recuperação;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 atestando que estavam
totalmente vacinados antes da chegada. Mais detalhes podem ser encontrados em
https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home/good-to-know/air-passenger-rights/coronaviru
s.html#accordion_16682954201622213736412 .

Os passageiros podem ficar em quarentena por 10 dias. Uma lista de isenções
de quarentena pode ser encontrada em
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemie
n/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-
einreisende.html .

- Informações relativas a seguros:

Sem informações relativas a seguros.

https://tinyurl.com/2xllqfnn
https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home/good-to-know/air-passenger-rights/coronavirus.html#accordion_16682954201622213736412
https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home/good-to-know/air-passenger-rights/coronavirus.html#accordion_16682954201622213736412
https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home/good-to-know/air-passenger-rights/coronavirus.html#accordion_16682954201622213736412
https://tinyurl.com/2xllqfnn
https://tinyurl.com/2xllqfnn
https://swissplf.admin.ch/home
https://static.vueling.com/corporative7/media/1647/swiss_authority_arriving_passenger_contact_tracing_card-pd.pdf
https://static.vueling.com/corporative7/media/1647/swiss_authority_arriving_passenger_contact_tracing_card-pd.pdf
https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home/good-to-know/air-passenger-rights/coronavirus.html#accordion_16682954201622213736412
https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home/good-to-know/air-passenger-rights/coronavirus.html#accordion_16682954201622213736412
https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home/good-to-know/air-passenger-rights/coronavirus.html#accordion_16682954201622213736412
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
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• SURINAME

Atualizado em 07/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isso não se aplica a:

- cidadãos do Suriname que planejam permanecer no Suriname por mais de 6 meses;

- passageiros com autorização de residência emitida pelo Suriname que planejam
permanecer no Suriname por mais de 6 meses;

- passageiros com carta atestada emitida pelo Governo do Suriname;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 atestando que foram totalmente
vacinados.

Os passageiros devem enviar um e-mail de solicitação de entrada no máximo 5
dias antes da partida para conza@gov.sr .

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo
72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

- Não se aplica a passageiros menores de 12 anos.

Os passageiros devem ter:

- uma reserva de acomodação confirmada por pelo menos 7 dias em uma
acomodação SHATA registrada;

- seguro saúde para cobrir despesas com COVID-19.

- Isso não se aplica a residentes do Suriname.

Os passageiros estão sujeitos à quarentena por 7 dias.

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros devem ter:

- uma reserva de acomodação confirmada por pelo menos 7 dias em uma
acomodação SHATA registrada;

-seguro saúde para cobrir despesas com COVID-19.

- Isso não se aplica a residentes do Suriname.

mailto:conza@gov.sr


● TAILÂNDIA

Atualizado em 31/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 31 de julho de 2021, não é permitida a entrada e trânsito de passageiros e
tripulantes.

- Isso não se aplica a:

- cidadãos e residentes da Tailândia;

- passageiros que sejam cônjuges, pais ou filhos de um nacional da Tailândia;

- tripulação de linha aérea com voo regular de retorno;

- passageiros isentos de visto;

- passageiros com visto emitido pela Tailândia;

- cidadãos da Austrália, China (Rep. do Povo), Japão, Coréia (Rep.), Malásia, Nova
Zelândia, Cingapura e Vietnã com um APEC Business Travel Card chegando do país
que emitiu o APEC Business Travel Card;

- passageiros com passaporte de Taipei Chinês (na capa: República da China Taiwan)
com um APEC Business Travel Card chegando do país que emitiu o APEC Business
Travel Card;

- residentes em Hong Kong (RAE da China) com um APEC Business Travel Card
chegando de Hong Kong (RAE da China);

- alunos;

- passageiros em trânsito por Bangkok (BKK).

Não é permitida a entrada de passageiros provenientes de Bangladesh, Índia,
Nepal ou Paquistão.

- Isto não se aplica a

- nacionais da Tailândia;

- passageiros com passaporte diplomático e seus familiares.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam pela Tailândia devem ter um resultado
negativo do teste COVID-19 RT-PCR emitido no máximo 72 horas antes da partida do
primeiro ponto de embarque. O resultado do teste deve ser em inglês.

- Isso não se aplica a cidadãos da Tailândia.



Os passageiros que entram na Tailândia devem: - ter um Certificado de Entrada
(COE) emitido pela Embaixada Real da Tailândia e - baixar o aplicativo ThailandPlus e
registrar-se usando o número do COE e o código de referência.

Os passageiros que entram ou transitam pela Tailândia devem ter seguro para
cobrir despesas médicas na Tailândia com um custo de cobertura de pelo menos US $
100.000.

- Isso não se aplica a cidadãos da Tailândia.

Os passageiros em trânsito pela Tailândia devem ter um certificado de saúde
apto para voar.

Suspensão do visto nas facilidades de chegada.

Suspensão da isenção de visto para cidadãos do Camboja e Mianmar com
passaporte normal.

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos.

Os passageiros estão sujeitos à quarentena por um período mínimo de 14 dias
às suas próprias custas. Eles devem ter uma reserva de hotel confirmada.

- Isso não se aplica a cidadãos da Tailândia.

Cidadãos da Tailândia estão sujeitos à quarentena por no mínimo 14 dias.

A tripulação da companhia aérea está sujeita ao auto-isolamento até o próximo
voo.

A tripulação da companhia aérea que pernoite deve ter uma carta de garantia da
companhia aérea ou um certificado de seguro saúde com um custo de cobertura de
pelo menos US $ 100.000 .

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros que entram ou transitam pela Tailândia devem ter seguro para
cobrir despesas médicas na Tailândia com um custo de cobertura de pelo menos US $
100.000.

-Isso não se aplica a cidadãos da Tailândia.

A tripulação da companhia aérea que pernoite deve ter uma carta de garantia
da companhia aérea ou um certificado de seguro saúde com um custo de cobertura de
pelo menos US $ 100.000.

• TAIPEI CHINÊS

Atualizado em 25/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:



Não é permitida a entrada de passageiros.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com um documento de viagem do Taipé Chinês;

- passageiros com Certificado de Residente de Estrangeiro;

- passageiros com visto de "PERMISSÃO ESPECIAL DE ENTRADA PARA COVID-19
OUTBREAK" com "DC", "ER", "FD" ou "FO" declarado nas observações;

- passageiros com um MOFA ID.

Os passageiros não estão autorizados a transitar.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um resultado negativo do teste COVID-19 RT-PCR
emitido no máximo 3 dias úteis antes da partida do primeiro ponto de embarque. Os
detalhes podem ser encontrados em
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/XQ9r73gXAgEfJZV9zm6gaA .

- Isso não se aplica a:

- passageiros com passaporte de Taipé Chinês (na capa: República da China Taiwan);

- passageiros com certificado de residente estrangeiro.

Passageiros com passaporte de Taipé Chinês (na capa: República da China
Taiwan) sem resultado do teste COVID-19 RT-PCR negativo emitido no máximo 3 dias
úteis antes da partida do primeiro ponto de embarque:

- devem preencher uma "Quarentena de entrada Declaração "antes da partida
disponível em https://www.cdc.gov.tw/File/Get/bkwclrVuZY_x9P5kYTRVmA .

- estão sujeitos a um teste RT-PCR na chegada, por sua conta e risco. Detalhes
podem ser encontrados em
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/XQ9r73gXAgEfJZV9zm6gaA .

Passageiros com um Certificado de Residente Estrangeiro sem um resultado de
teste COVID-19 RT-PCR negativo emitido no máximo 3 dias úteis antes da partida do
primeiro ponto de embarque:

- devem preencher uma "Declaração de Quarentena de Entrada" antes da partida
disponível em https://www.cdc.gov.tw/File/Get/bkwclrVuZY_x9P5kYTRVmA .

- estão sujeitos a um teste RT-PCR na chegada, por sua conta e risco.Detalhes
podem ser encontrados em
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/XQ9r73gXAgEfJZV9zm6gaA .

Um "formulário de sistema de quarentena para entrada" preenchido deve ser
apresentado antes da partida em https://hdhq.mohw.gov.tw/ .

Os passageiros devem:

- ter uma reserva confirmada da instalação de quarentena ou hotel; ou

https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/XQ9r73gXAgEfJZV9zm6gaA
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https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/XQ9r73gXAgEfJZV9zm6gaA
https://hdhq.mohw.gov.tw/


- apresentar uma declaração preenchida obtida antes da partida em
https://hdhq.mohw.gov.tw/ ou na chegada, se eles entrarem em quarentena em casa.

8. Os passageiros estão sujeitos à quarentena por 14 dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• TAJIQUISTÃO

Atualizado em 31/03/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os passageiros e tripulantes devem ter um resultado negativo de teste de PCR
COVID-19 emitido no máximo 72 horas antes da partida.

-Isso não se aplica a pasageiros menores de 3 anos.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

A tripulação da companhia aérea está sujeita à quarentena até o próximo voo.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• TANZÂNIA

Atualizado em 10/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos da Índia estão suspensos.

- Isto não se aplica a voos humanitários, evacuação médica ou repatriação.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que chegam da Índia em voos humanitários, evacuação médica
ou repatriação estão sujeitos a um teste COVID-19 na chegada e à quarentena por 14
dias às suas próprias custas.

https://hdhq.mohw.gov.tw/


Os passageiros e a tripulação da companhia aérea devem ter um teste COVID-19
RT-PCR negativo feito no máximo 72 horas antes da chegada.

Os passageiros devem preencher uma “Ficha de Vigilância do Viajante” e
apresentá-la às Autoridades Sanitárias Portuárias na chegada.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea estão sujeitos a exames
médicos.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.

• TRINIDADE E TOBAGO

Atualizado em 15/01/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os aeroportos de Trinidad e Tobago estão fechados. Isso não se aplica se
permitido pelo ministro responsável pela segurança nacional.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• TONGA

Atualizado em 10/12/2020

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros e tripulantes de linha aérea que nos
últimos 14 dias tenham estado ou transitado pela China (República Popular), Taipé
Chinês, Hong Kong (RAE da China) ou Macau (RAE da China).

Não se aplica a:

- Passageiros e tripulantes de linha aérea que nos últimos 14 dias tenham
permanecido em um país sem casos confirmados de Coronavírus (COVID-19), desde
que tenham uma autorização médica oficial emitida no máximo 3 dias antes da
chegada;

- Nacionais de Tonga e seus familiares imediatos;

- Residentes permanentes de Tonga e seus familiares imediatos.

- Informações relativas a documentações e quarentena::



Os passageiros devem preencher um 'Cartão de Declaração de Saúde de
Chegada do Viajante' e submetê-lo ao Ministério de Controle de Saúde nas Fronteiras
ao chegar em Tonga.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• TUNÍSIA

Atualizado em 10/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem preencher um formulário de Declaração de Saúde antes
da partida em https://app.e7mi.tn . Um código QR gerado a partir do formulário
preenchido deve ser apresentado antes do embarque e para a imigração na chegada.

Os passageiros que entram ou transitam pela Tunísia devem ter um resultado
negativo do teste COVID-19 RT-PCR impresso, emitido no máximo 72 horas antes da
partida do primeiro ponto de embarque. O resultado do teste deve ser em árabe, inglês
ou francês.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 12 anos;

- passageiros viajando como parte de um tour organizado com tudo incluído.

Os passageiros estão sujeitos a um teste rápido COVID-19 na chegada.

Os passageiros devem ter uma reserva de hotel de quarentena por 7 dias feita
em https://tinyurl.com/uxwjan6j ;

- Isto não se aplica a:

- passageiros com passaporte diplomático em viagem de serviço;

- passageiros com certificado de recuperação COVID-19 e certificado de vacinação
COVID-19 informando que receberam uma dose de vacina;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 informando que receberam a
última dose da vacina pelo menos 14 dias antes da chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• TURCOMENISTÃO

https://app.e7mi.tn
https://tinyurl.com/uxwjan6j


Atualizado em 28/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 1 de julho de 2021, os voos para o Turquemenistão estão suspensos.

- Isto não se aplica a voos de repatriação.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros e a tripulação da linha aérea devem ter:

- um resultado negativo do teste COVID-19 RT-PCR emitido no máximo 72 horas
antes da partida do primeiro ponto de embarque; e

- prova da determinação cromatográfica de anticorpos (IgM, IgG) no sangue;

- certificado de vacinação COVID-19.

Um "Formulário para Localizador de Passageiros de Saúde Pública" preenchido
deve ser apresentado na chegada. O formulário está disponível em
https://tinyurl.com/y6en4u2l .

Os passageiros estão sujeitos a um teste de RT-PCR COVID-19 na chegada e
quarentena por 21 dias.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• TURQUIA

Atualizado em 07/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 30 de junho de 2021, os passageiros devem ter um teste PCR negativo feito
no máximo 72 horas antes da chegada, se nos últimos 14 dias estiveram no
Afeganistão, Bangladesh, Brasil, Índia, Nepal, Paquistão, África do Sul ou Sri Lanka.

- Não se aplica a passageiros menores de 6 anos.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que chegam do Egito, Irã, Cingapura ou Reino Unido devem ter
um teste PCR negativo feito no máximo 72 horas antes da chegada.

- Não se aplica a passageiros menores de 6 anos.

Os passageiros que chegam de um país diferente do Egito, Irã, Cingapura ou
Reino Unido podem ser submetidos a um teste PCR em seu destino final na Turquia.

https://tinyurl.com/y6en4u2l
https://tinyurl.com/y6en4u2l


Os passageiros que chegam de um país diferente do Afeganistão, Bangladesh,
Brasil, Egito, Índia, Irã, Nepal, Paquistão, Cingapura, África do Sul, Sri Lanka, Reino
Unido, devem:

- ter um teste PCR negativo feito no máximo 72 horas antes chegada; ou

- um teste rápido para antígeno COVID-19 negativo, feito no máximo 48 horas antes
da chegada.

- Isto não se aplica a:

- passageiros com menos de 6 anos;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 informando que receberam a
vacina pelo menos 14 dias antes da chegada;

- passageiros com certificado de recuperação COVID-19 emitido no máximo 6 meses
antes da chegada;

- marinheiros mercantes.

Um "Formulário de Inscrição de Viajante" preenchido deve ser apresentado no
check-in e na chegada. O formulário pode ser obtido em https://register.health.gov.tr .

Os passageiros podem ficar sujeitos à quarentena por 14 dias.

- Informações relativas a seguros:

Sem informações sobre seguros.

• UCRÂNIA

Atualizado em 10/06/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros que cheguem ou que nos últimos 14
dias tenham permanecido pelo menos 7 dias na Índia.

- Isto não se aplica a:

- cidadãos e residentes da Ucrânia;

- cônjuges e filhos de nacionais da Ucrânia;

- passageiros com passaporte diplomático.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter:

https://register.health.gov.tr


- um teste rápido para o antigénio COVID-19 negativo ou um teste PCR emitido no
máximo 72 horas antes da chegada; ou

- um certificado de vacinação COVID-19 atestando que foram totalmente vacinados
com AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm ou
Sinovac.

- Isto não se aplica a:

- nacionais e residentes permanentes da Ucrânia;

- passageiros com menos de 12 anos.

- Cidadãos nacionais e residentes permanentes da Ucrânia que chegam sem;

- um teste rápido para o antígeno COVID-19 negativo ou um teste PCR emitido no
máximo 72 horas antes da chegada; ou

- um certificado de vacinação COVID-19 informando que foram totalmente vacinados
com AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm ou
Sinovac estão sujeitos ao auto-isolamento e devem instalar o aplicativo móvel
"VDOMA".

Os passageiros devem ter seguro para cobrir despesas médicas na Ucrânia.

- Isto não se aplica a:

- nacionais da Ucrânia;

- residentes permanentes da Ucrânia;

- passageiros com passaporte diplomático;

- marinheiros mercantes;

- Militares da OTAN.

Os passageiros podem ficar sujeitos ao auto-isolamento; detalhes podem ser
encontrados em https://www.visitukraine.today .

- Informações relativas a seguros:

• UGANDA

Atualizado em 10/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Os voos da Índia estão suspensos.

- Isto não se aplica a voos humanitários, evacuação médica e voos de repatriação.

https://www.visitukraine.today


- Informações relativas a documentações e quarentena:

Passageiros que chegam da Etiópia, Quênia, África do Sul, Sudão do Sul,
Tanzânia, Turquia, EUA, Emirados Árabes Unidos ou Reino Unido estão sujeitos a um
teste PCR na chegada.

- Não se aplica a passageiros com certificado de vacinação COVID-19 informando que
receberam a última dose da vacina e são assintomáticos.

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo feito no máximo
120 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

- Não se aplica a passageiros menores de 3 anos.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea estão sujeitos a exames
médicos; e- pode estar sujeito a quarentena.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• URUGUAI

Atualizado em 25/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Não é permitida a entrada de passageiros.

- Não se aplica a:

- nacionais e residentes no Uruguai;

- passageiros com passaporte com o nome de Uruguai como local de nascimento e
seus filhos.

Os passageiros não estão autorizados a transitar.

- Não se aplica a nacionais e residentes da Argentina, Brasil e Paraguai em trânsito
por Montevidéu (MVD) ou Punta del Este (PDP).

Os passageiros só podem pousar em Montevidéu (MVD) e Punta del Este (PDP).

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um certificado médico com resultado negativo no teste
RT-PCR do Coronavirus (COVID-19). A prova deve ter sido realizada no máximo 72
horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

- Isso não se aplica a:

- passageiros com menos de 6 anos;



- passageiros com uma carta emitida por um consulado do Uruguai declarando que o
passageiro está isento da exigência do teste PCR Coronavirus (COVID-19) antes da
partida.  O passageiro é submetido a um teste PCR na chegada.

A tripulação da companhia aérea sem atestado médico com resultado negativo
no teste PCR do Coronavirus (COVID-19) emitido no máximo 72 horas antes da
partida está sujeita ao auto-isolamento.

Os passageiros estão sujeitos à quarentena.

Isto não se aplica a:

- passageiros com antígeno COVID-19 positivo ou teste RT-PCR feito pelo menos 20
dias e no máximo 90 dias antes da partida;

- passageiros com certificado de vacinação COVID-19 informando que receberam a
última dose da vacina no máximo 6 meses antes da partida.

Os passageiros e tripulantes devem ter seguro saúde.

- Não se aplica a cidadãos e residentes no Uruguai.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea estão sujeitos a exames
médicos.

Uma "Declaracion de Salud" preenchida deve ser apresentada no momento da
chegada. O formulário pode ser enviado online antes da partida em
https://declaracion-viajero.coronavirus.gub.uy/controlfronterizoFront/servlet/com.control
fronterizofrontend.home ou no aplicativo "Coronavirus UY".

Um "Formulario de Frontera" preenchido deve ser apresentado no momento da
chegada.

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros e tripulantes devem ter seguro saúde. Não se aplica aos cidadãos
e residentes no Uruguai.

• UZBEQUISTÃO

Atualizado em 17/03/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem apresentar atestado médico com resultado negativo no
teste PCR para Coronavírus (COVID-19). O teste deve ter sido realizado no máximo
72 horas antes da partida do vôo com destino ao Uzbequistão. O certificado deve ser
em inglês ou russo.

- Não se aplica a passageiros menores de 2 anos.

https://declaracion-viajero.coronavirus.gub.uy/controlfronterizoFront/servlet/com.controlfronterizofrontend.home
https://declaracion-viajero.coronavirus.gub.uy/controlfronterizoFront/servlet/com.controlfronterizofrontend.home
https://declaracion-viajero.coronavirus.gub.uy/controlfronterizoFront/servlet/com.controlfronterizofrontend.home


- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• VANUATU

Atualizado em 01/12/2020.

- Informações relativas à fronteira:

As fronteiras de Vanuatu estão fechadas. Isso não se aplica a voos humanitários e
de repatriação.

Os passageiros não estão autorizados a entrar.

Exceto: nacionais de Vanuatu; residentes permanentes de Vanuatu. Eles devem
residir em Vanuatu nos últimos 03 anos; passageiros com autorização de residência
emitida por Vanuatu antes de abril de 2020; passageiros com visto de residência;
passageiros com visto de categoria especial emitido por Vanuatu antes de abril de
2020. Eles devem ter a aprovação da imigração.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um atestado médico com resultado negativo no teste do
Coronavírus (COVID-19). A prova deve ter sido realizada no máximo 72 horas antes
da partida do primeiro ponto de embarque.

Os passageiros devem preencher o "Formulário de registro de saúde para
viajantes online" 24 horas antes da partida. O formulário pode ser encontrado em
https://forms.gle/5Eh1sCMfsaLiWyi97.

Um "Formulário de Triagem de Saúde do Aeroporto" preenchido deve ser
apresentado à imigração na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• VENEZUELA

Atualizado em 19/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 18 de junho de 2021, os voos para a Venezuela estão suspensos.

- Isto não se aplica a:

- voos da Bolívia, Rep. Dominicana, México, Panamá, Fed da Rússia. ou Turquia;

- voos humanitários, evacuação médica e repatriação

https://forms.gle/5Eh1sCMfsaLiWyi97


- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros que entram ou transitam pela Venezuela devem ter um resultado
negativo do teste de PCR COVID-19 emitido no máximo 72 horas antes da chegada.

- Não se aplica a passageiros menores de 1 ano.

Os passageiros devem se registrar online antes da partida em
http://pasedesalud.casalab.com.ve/ ;

-Isso irá gerar um código QR que deve ser apresentado no momento da chegada.

Os passageiros devem obter uma autorização de entrada no aeroporto antes de
desembarcar.

Os passageiros estão sujeitos a um teste PCR COVID-19 na chegada, por conta
própria.

A tripulação da companhia aérea está sujeita à quarentena até o próximo voo.

- Informações relativas a seguros:

Seguro obrigatório para a entrada no País.

• VIETNÃ

Atualizado em 28/05/2021.

- Informações relativas à fronteira:

Até 4 de junho de 2021, os passageiros não estão autorizados a entrar através do
aeroporto Tan Son Nhat (SGN).

Os passageiros não estão autorizados a entrar.

- Isto não se aplica a:

- cidadãos do Vietname;

- passageiros com passaporte diplomático ou oficial;

- passageiros que viajam a negócios como especialistas, gerentes de negócios ou
trabalhadores de alta tecnologia.

Os passageiros não estão autorizados a transitar.

Suspensão das isenções de visto para cidadãos britânicos e da Dinamarca,
Finlândia, França, Alemanha, Noruega, Espanha e Suécia.

Suspensão das isenções de visto para cidadãos da Bielo-Rússia, Itália, Japão,
Coréia (Rep.) E Fed da Rússia. com um passaporte normal.

http://pasedesalud.casalab.com.ve/
http://pasedesalud.casalab.com.ve/


Certificados de isenção de visto emitidos para cidadãos da Bielo-Rússia, Japão e
Federação Russa. com passaportes normais não são mais válidos.

Certificados de isenção de visto emitidos para residentes da China (Rep. Do
Povo), Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irã, Itália, Coréia (Rep.), Noruega,
Espanha, Suécia e Reino Unido não são mais válidos.

Suspensão do visto nas facilidades de chegada.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Um Formulário de Declaração de Saúde deve ser preenchido antes da chegada.
O formulário pode ser encontrado em https://tokhaiyte.vn/ .

Os passageiros estão sujeitos a exames médicos e quarentena por 21 dias.

A tripulação da companhia aérea deve fazer uma declaração médica e está
sujeita à quarentena até o próximo voo.

Os passageiros que viajam a negócios devem ter:

- seguro médico ou fiança da empresa anfitriã para cobertura das despesas do
COVID-19; e

- um resultado negativo do teste COVID-19 RT-PCR emitido 3 a 5 dias antes da
chegada. O resultado do teste deve ser em inglês.

- Informações relativas a seguros:

Os passageiros que viajam a negócios, na qualidade de peritos, devem ter um
seguro médico internacional ou garantia que a empresa anfitriã pagará se houver
despesas com o tratamento do Coronavírus (COVID-19); e fazer o teste do
Coronavírus (COVID-19) pela técnica de PCR em tempo real, entre 03 a 07 dias antes
da chegada. O teste deve ser realizado no laboratório da autoridade médica
autorizada.

• ZÂMBIA

Atualizado em 18/05/2021.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros devem ter um teste de PCR COVID-19 negativo, feitno no máximo
72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque.

-Isso não se aplica a passageiros menores de 5 anos.

Um “ Questionário de saúde do viajante” preenchido deve ser apresentado na
chegada.

Os passageiros e a tripulação da companhia aérea estão sujeitos a exames médicos
na chegada.

https://tokhaiyte.vn/


- Informações relativas a seguros:

Não há informações sobre seguros, gentileza verificar.

• ZIMBÁBUE

Atualizado em 09/11/2020.

- Informações relativas à fronteira:

Reinício dos voos para Zimbábue.

- Informações relativas a documentações e quarentena:

Os passageiros sem um atestado médico com resultado negativo no teste PCR
do Coronavírus (COVID-19) emitido no máximo 48 horas antes da partida do primeiro
ponto de embarque estão sujeitos a teste PCR e quarentena na chegada.

- Informações relativas a seguros:

Ainda não há informações sobre seguros.
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