CONSELHOS DE VIAGEM: CORONAVIRUS (COVID-19)
ORIENTAÇÃO PARA VIAJAR E VIVER NO EXTERIOR APÓS O SURTO DE CORONAVIRUS (COVID-19).
CONSELHOS DE VIAGENS ESTRANGEIRAS E COMUNS (FCO)
O conselho de viagens do Foreign & Commonwealth Office está constantemente em revisão, para
refletir nossa mais recente avaliação de riscos para o povo britânico.
Em resposta às medidas do coronavírus , aconselhamos todas as viagens, exceto as essenciais, a
alguns países, cidades e regiões.
Você deve verificar os conselhos de viagem para o país para o qual está viajando. Uma vez que
estamos cientes de um incidente que pode afetar significativamente os britânicos que viajam ou
vivem na área, atualizamos o mais rápido possível.
Podemos atualizar nossos conselhos de viagem várias vezes ao dia em uma crise em
desenvolvimento.
Visite https://www.gov.uk/foreign-travel-advice ou clique aqui para saber mais sobre como
nossos conselhos de viagem funcionam.
ANTES DE VOCÊ IR
PREPARE-SE PARA A SUA VIAGEM
É de sua responsabilidade garantir que você esteja preparado para viajar.
Você deve:






Consulte os conselhos de viagem e inscreva-se para receber alertas por e-mail do seu
destino
Verifique se você possui um seguro de viagem adequado, se tiver dúvidas sobre o
coronavírus , entre em contato com seu provedor de seguro de viagem para verificar o que
será coberto se você ficar doente ou for solicitado pelas autoridades locais a se isolar ou
colocar em quarentena enquanto viaja.
Verifique com sua companhia aérea, operadora de turismo, linha de cruzeiros ou outros
fornecedores de transporte e acomodação se há alterações relacionadas ao coronavírus
Planeje com antecedência qualquer possível interrupção em sua viagem

Se você é mais velho ou tem condições médicas pré-existentes (como asma, diabetes, doenças
cardíacas), é mais provável que fique gravemente doente se pegar o vírus. Considere se viajar neste
momento é a escolha certa para você.
Visite https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ para verificar as orientações do NHS
antes de viajar.

OBTENHA SEGURO DE VIAGEM
Verifique se você possui um seguro adequado para viagens ao exterior e adquira-o assim que
reservar suas férias. É sua responsabilidade garantir que você esteja coberto.
Visite https://www.gov.uk/guidance/foreign-travel-insurance para ler nossas orientações sobre a
compra de seguros.
Aconselhamos apenas não viajar para um país em particular quando os riscos para os cidadãos
britânicos são inaceitavelmente altos. Você deve verificar os detalhes do seu seguro de viagem para
ver o que ele cobre e entrar em contato com seu provedor de seguro se tiver alguma dúvida.
Se você estiver viajando com sua família e tiver planos de viagem antes ou durante as férias da
Páscoa, verifique se possui um seguro de viagem apropriado. Uma política de família ou grupo pode
ser adequada.
A Associação de Seguradoras Britânicas (ABI) publicou informações sobre as implicações no seguro
de viagem do coronavírus .
Entre em contato com o seu provedor de seguro de viagem se tiver mais dúvidas sobre sua
cobertura ou se desejar obter garantias.
RESTRIÇÕES DE ENTRADA
Muitos países e territórios introduziram medidas de triagem (verificações de temperatura e
questões de saúde / viagem) e restrições de entrada nas passagens de fronteira e nos centros de
transporte.
Se você esteve recentemente em um país afetado pelo vírus, pode precisar ficar em quarentena ou
pode não ter permissão para entrar ou viajar por um país terceiro.
Verifique as páginas de conselhos de viagem para todos os países que planeja visitar ou transitar.
Para obter mais informações sobre os requisitos de entrada, entre em contato com as autoridades
locais de imigração ou a embaixada, alta comissão ou consulado do país para o qual você está
viajando.
VIAGEM AÉREA
À medida que governos e autoridades locais adotam medidas para controlar a propagação do vírus,
algumas companhias aéreas estão alterando seus horários ou suspendendo voos para alguns
destinos.
Se você estiver viajando para uma área afetada por coronavírus , mantenha-se atualizado com as
informações mais recentes da sua empresa de viagens ou companhia aérea.

CRUZEIROS INTERNACIONAIS



Se você planeja fazer um cruzeiro, esteja ciente de que um surto de COVID-19 é possível e
sua viagem pode ser interrompida.
Se você tem 70 anos ou mais, ou se você tem condições de saúde subjacentes,
recomendamos que você não viaje em navios de cruzeiro neste momento.

Visite https://www.gov.uk/guidance/cruise-ship-travel para saber mais em nossas orientações de
viagem para navios de cruzeiro.
A Associação Internacional de Linhas de Cruzeiros (CLIA) adotou uma política aprimorada de saúde
dos membros que todas as linhas de cruzeiros membros do oceano CLIA devem seguir. Inclui
orientações sobre quem deve ter permissão para embarcar em navios de cruzeiro. Se você estiver
viajando em um cruzeiro internacional, entre em contato com sua empresa de viagens para obter as
informações mais recentes.
VIAGENS INTERNACIONAIS DE EDUCAÇÃO
Se você trabalha em um ambiente educacional e planeja uma viagem, leia o Departamento de
Orientação Educacional, que os conselhos de viagem do FCO refletem.
O governo desaconselha todas as viagens de educação para crianças menores de 18 anos até novo
aviso.
QUANDO VOCÊ ESTÁ NO ESTRANGEIRO
SE O CONSELHO DE VIAGEM MUDAR QUANDO ESTIVER NO EXTERIOR
Se mudarmos o conselho de viagem do FCO, geralmente aconselhamos que você siga o conselho das
autoridades locais. Sua segurança é de responsabilidade da autoridade local onde você está.
Se você estiver no exterior quando o nosso conselho de viagem mudar, entre em contato com sua
companhia aérea ou empresa de viagens e seu provedor de seguros assim que puder.
Você também deve continuar consultando nossos conselhos de viagem. Se aconselhamos as pessoas
a deixar um país, diremos que sim. Só organizamos partidas assistidas em circunstâncias
excepcionais.
QUARENTENA QUANDO ESTIVER NO ESTRANGEIRO
Se a autoridade local em que você se propõe colocar você em quarentena para sua própria proteção,
siga os conselhos deles. Quando você estiver no exterior, a sua segurança é sua responsabilidade.
Se houver suspeita de casos de coronavírus em seu local, talvez você precise permanecer no quarto
ou na acomodação de hotel por 14 dias, mudar para instalações de quarentena, fazer testes para
coronavírus e, se positivo em alguns casos, ser hospitalizado no exterior.
Você também deve entrar em contato com sua companhia aérea ou empresa de viagens e seu
provedor de seguros o mais rápido possível. Só organizamos partidas assistidas em circunstâncias
excepcionais.

AJUDA CONSULAR
Se você precisar de assistência consular, poderá entrar em contato conosco a qualquer momento
ligando para a embaixada, a alta comissão ou o consulado britânico mais próximo.
Visite https://www.gov.uk/government/publications/support-for-british-nationals-abroad-aguide para ler mais sobre o apoio consular que podemos oferecer.
ÚLTIMOS CONSELHOS DE SAÚDE
Veja as últimas orientações do NHS sobre coronavírus para a situação atual no Reino Unido e no
exterior.
A Rede e o Centro Nacional de Saúde em Viagens ( NaTHNaC ) também produziram conselhos gerais
sobre a preparação para viagens ao exterior e sobre como todos podem reduzir a propagação de
vírus respiratórios.
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