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PROTOCOLOS DE SAÚDE E SEGURANÇA  

Partidas na AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA  
 

Devido à evolução da situação, os nossos protocolos estão sujeitos a alterações a qualquer 
momento, no entanto comprometemos a mantê-lo sempre informado.  

 

 

 

 

 

 

Todos os passageiros da Royal Caribbean com 12 anos ou mais devem apresentar 
comprovativo de vacinação completa contra COVID-19, com a dose final administrada 
pelo menos 14 dias antes da viagem.  

Solicitamos que informe o estado de vacinação antes do embarque (através da aplicação, 
no nosso site ou no terminal). Todos os hóspedes devem apresentar o seu Certificado de 
Vacinação, assim como o seu Boletim de Vacinas onde consta todas as suas doses, incluindo 
a sua série original de vacinação Covid-19, bem como quaisquer doses de reforço que já 
receberam, se for o caso.  

Como parte das diretrizes do governo federal e estadual da Austrália para cruzeiros, pelo 
menos 95% dos passageiros devem estar totalmente vacinados contra o COVID-19. 
Crianças de 11 anos ou menos e passageiros com isenção médica válida podem viajar, mas 
há um limite no número de passageiros não vacinados que podem viajar em cada partida. 

Se estiver a viajar com crianças de até 11 anos que não estão vacinadas ou se alguém no 
seu grupo de viagem não estiver vacinado devido a uma isenção médica válida, notifique-
nos por meio da pesquisa de vacinação para aprovação do cruzeiro, que será enviada por 
e-mails aos passageiros sete dias após a sua reserva. Em alternativa, contacte-nos. 

Para serem considerados totalmente vacinados, os hóspedes devem estar vacinados com 
uma vacina reconhecida e dosagem conforme especificado pela Therapeutic Goods 
Administration (TGA). Para obter mais informações sobre vacinas reconhecidas na 
Austrália e requisitos de dosagem, visite https://www.tga.gov.au/international-covid-19-
vaccines-recognised-australia  

Recomenda-se que todos os passageiros tomem a vacina contra a gripe pelo menos duas 
semanas antes da viagem. 

Todos os tripulantes a bordo do navio e em nossos destinos particulares são totalmente 
vacinados. 
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Entrada no País de Embarque 
Se estiver a viajar para a Austrália a partir de outro país, deve garantir que atende aos 
requisitos de entrada na fronteira internacional da Austrália, incluindo status de vacinação, 
visto, requisitos de entrada de declaração marítima e requisitos de isenção de viagem.  

Saiba mais sobre este requisito aqui: 

https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia  

https://www.smartraveller.gov.au/  

https://www.safetravel.govt.nz/  

Reconhecimento de saúde e viagem 

Antes de finalizar seus planos de viagem, todos os hóspedes devem revisar e reconhecer que 
leram e aceitaram sua obrigação de cumprir os protocolos do governo australiano e os termos 
e condições suplementares da Royal Caribbean. 

https://www.royalcaribbean.com/the-healthy-sail-center/aus-health-acknowledgement 
https://www.royalcaribbean.com/content/dam/royal/resources/pdf/aus-covid-19-
supplementary-terms-and-conditions.pdf  

https://www.nsw.gov.au/covid-19/travel/cruising-rules/cruise-factsheet  

   

Requisitos de Testagem 
 
Os requisitos de teste serão enviados por e-mail, no mínimo 30 dias antes da sua partida.  
 
É provável que todos os hóspedes precisem fazer um teste COVID-19 por conta própria, às suas 
próprias custas, para atender aos requisitos de embarque de acordo com as orientações do 
governo federal e estadual da Austrália. 
 
 

Se tiver dúvidas sobre estes protocolos, consulte as nossas Perguntas Frequentes (inglês): 
https://www.royalcaribbean.com/faq, ou entre em contacto diretamente connosco ou com o 
seu Agentes de Viagens. 

Todos os tripulantes a bordo dos nossos navios e nos nossos destinos privados estão totalmente 
vacinados e recebem uma dose de reforço à medida que ficam elegíveis para tal. 
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Vacinação em dia* = Série completa de vacinação original (2 doses de uma vacina de 2 doses, como Pfizer ou 
Moderna, ou dose única da Janssen) + a dose de reforço até 14 dias antes da partida  

Vacinação Completa** = 2 doses de uma vacina de 2 doses, como Pfizer ou Moderna, ou dose única da Janssen até 
14 dias antes da partida.  

 

Devido à situação fluida do Covid-19, estes protocolos estão sujeitos a alterações sem aviso 
prévio. Recomendamos que consulte os seguintes links, para obter as informações mais 

atualizadas: 

Requisitos Royal Caribbean: https://www.royalcaribbean.com/the-healthy-sail-center 

Requisitos exigidos pelos países que vai visitar: https://www.traveldoc.aero/ 

Requisitos para Passageiros portugueses: https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/ 


