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PROTOCOLOS DE SAÚDE E SEGURANÇA  

Cruzeiros Transatlânticos – Partidas da Europa para USA  
 

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 5 anos ou mais devem apresentar 
comprovativo de vacinação completa contra COVID-19, com a dose final administrada 
pelo menos 14 dias antes da viagem. Passageiros com 5 anos ou mais que não estejam 
totalmente vacinados não poderão embarcar num cruzeiro transatlântico com embarque 
na Europa para os EUA. Os passageiros devem ter pelo menos 1 ano de idade para embarcar. 

A série de vacinas original de cada passageiro deve incluir pelo menos duas doses de vacina 
para embarque, a menos que o hóspede tenha recebido a dose única da vacina Johnson & 
Johnson. Note que nenhuma exceção será feita, mesmo que o país de residência do 
passageiro tenha autorizado um regime de dose única para uma vacina de duas doses. 

Para que seja considerado “em dia” por todos os países europeus, para os quais navegamos, 
a sua vacinação deve atender aos seguintes requisitos: 

1. Recebeu a sua última dose de vacina nos últimos 9 meses (270 dias). Esta pode ter 
sido a dose final da sua série de vacinas original (ou uma dose única de Johnson & 
Johnson) ou uma dose de reforço. Os hóspedes que receberam uma dose de 
reforço, são considerados “em dia” independentemente do tempo decorrido desde 
que lhes foi administrado a sua dose de reforço. 
 

2. Estar vacinado com uma das marcas de vacinas aprovadas pela EMA:  Pfizer, 
Moderna, Johnson & Johnson, Novavax (Nuvaxovid, Covovax) ou Astrazeneca. 
 

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.  

A Royal Caribbean Não aceita nenhum tipo de Certificado de Recuperação no lugar de um 
certificado de registo de vacinação para hóspedes com idade elegível para a vacina.  
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Entrada no País de Embarque 
 

Para entrar nos EUA, todos os passageiros com mais de 18 anos devem apresentar prova de 
vacinação completa contra Covid-19. Para mais detalhes consulte: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html  

Os cidadãos não americanos e cuja cruzeiro termine nos EUA, devem solicitar o ESTA antes do 
embarque no cruzeiro. Para mais detalhes consulte: https://esta.cbp.dhs.gov/  

Para o Anthem of the Seas, os passageiros devem preencher o formulário no site da ArriveCan 
ou através da aplicação disponível na AppStore ou no Google Play. Depois de concluído, deverá 
imprimir ou mostrar o código QR fornecido no embarque. Para mais detalhes consulte:  
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/cruise  

 

Requisitos de Testagem 
 

 Passageiros com a vacinação “em dia”* devem realizar um teste PCR ou antigénio 
dentro dos 3 dias que antecedem o embarque.  

 
 Passageiros com a vacinação completa**, devem apresentar um teste PCR com 

resultado negativo realizado dentro das 72 horas antes do embarque ou teste 
antigénio realizado dentro das 24 horas antes do embarque.  

 Não são necessários testes para crianças menores de 5 anos. 
 
 
Para os passageiros que viajem no Voyager of the Seas a partir de Copenhaga, os seguintes 
requisitos de teste pré-cruzeiro se aplicam: 
 

 Passageiros com a vacinação “em dia”* devem realizar um teste PCR ou antigénio 
dentro dos 2 dias que antecedem o embarque.  

 
 Passageiros com a vacinação completa** e crianças de 2 a 4 anos, devem realizar um 

teste PCR ou antigénio dentro das 24 horas antes do embarque.  
 
 
Caso necessite de efetuar um teste localmente, consulte aqui alguns provedores onde pode 
agendar e realizar o seu teste à Covid-19: 
 
https://www.royalcaribbean.com/the-healthy-sail-center/pre-cruise-testing 
Note, por favor que o custo do teste e a disponibilidade variam de acordo com o provedor do 
teste. 
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PARTIDAS ABRANGIDAS: 

4 de setembro de 2022 Voyager of the Seas (Copenhaga/Boston) 

17 de outubro de 2022 Anthem of the Seas (Southampton/Cape Liberty) 

25 de outubro de 2022 Jewel of the Seas (Barcelona/Orlando) 

30 de outubro de 2022 Wonder of the Seas (Barcelona/Orlando) 

31 de outubro de 2022 Odyssey of the Seas (Roma/Fort Lauderdale) 

4 de novembro de 2022 Vision of the Seas (Barcelona/Fort Lauderdale, Flórida) 

5 de novembro de 2022 Brilliance of the Seas (Roma/Tampa) 

8 de novembro de 2022 Rhapsody of the Seas (Barcelona/Bridgetown) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 


