COVID-19

INFORMAÇÕES PARA OS VIAJANTES
CHEGANDO DO EXTERIOR
PARA A FRANÇA METROPOLITANA
Você está chegando de um território listado no artigo 1-1 da portaria de 10 de julho de 2020
enfrentando uma circulação particularmente ativa da epidemia de COVID-19
ou a propagação de certas cepas preocupantes do SARS-CoV-2.

Antes de partir
Faça um teste RT-PCR ou equivalente menos de 36 h antes de partir e apresente o resultado negativo.

ou

Faça
um teste RT-PCR ou equivalente menos de 72 h antes de partir e um teste de antígeno menos de
24 h antes de partir e apresente os resultados negativos.
Se não tiver esse(s) resultado(s), você não poderá embarcar.
 reencha uma declaração formal*, dando sua palavra de honra, atestando a ausência de sintomas de
P
infecção pela COVID-19 e a ausência de contato com pessoas infectadas pela COVID-19 durante os
últimos 14 dias.
Preencha um atestado de deslocamento* indicando o motivo impreterível da viagem e traga um ou
mais documentos comprobatórios.
Você se compromete a:
		
– r ealizar e respeitar uma quarentena obrigatória de 10 dias após sua chegada ao território francês;
		
– adotar medidas de quarentena domiciliar, em acomodações adaptadas ou disponibilizadas
pela administração francesa, e fornecer o endereço completo do alojamento, bem como
dados para contato.

Ao chegar
Faça um teste de antígeno no aeroporto de chegada.
	Respeite a quarentena obrigatória por um período de 10 dias (em caso de descumprimento, você estará sujeito a multa).
No âmbito do dispositivo de acompanhamento da quarentena, agentes do sistema de saúde entrarão em
contato com você regularmente para auxiliá-lo durante esse período.
*Os atestados e a lista dos países estão disponíveis em:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
Nos aeroportos franceses, são obrigatórios o uso de máscara e o respeito de uma distância
de pelo menos 1 m em relação aos outros.
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COVID-19
Quarentena
Permaneça no mesmo local:
Em casa, se as acomodações viabilizarem seu isolamento em relação às outras pessoas
que vivem em seu domicílio ou residência.
Em um alojamento adaptado (hotel ou similar).
Em local destinado a este fim ou disponibilizado pela administração francesa, se não
dispor de endereço domiciliar ou se as acomodações não forem adaptadas.
Limite qualquer contato com os outros: respeite escrupulosamente os gestos de proteção
e as medidas de higiene.
Se precisar sair nos horários autorizados, ou se estiver diante de outra pessoa, use
máscara.
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Para a proteção de todos, respeite estes gestos de barreira
diariamente:

Use máscara cirúrgica ou de
tecido de categoria 1 quando
não puder respeitar a distância
de dois metros

Mantenha os ambientes arejados, o
máximo possível, no mínimo alguns
minutos a cada hora

Limite ao máximo seus contatos
sociais (6 pessoas, no máximo)

Fique a pelo menos dois metros
de distância das outras pessoas

Lave as mãos regularmente
ou use álcool em gel

Cubra a boca com o cotovelo ou
com um lenço ao tossir ou espirrar

Use lenços descartáveis para
assoar o nariz e não os reutilize

Cumprimente sem contato físico
(aperto de mão, abraço, beijo)

Use as ferramentas digitais
(TousAntiCovid)

Evite tocar no rosto
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