Estimados clientes:
Elaborámos uma compilação de todos os links de interesse dos sites oficiais onde poderá consultar as últimas atualizações sobre a COVID-19 assim como informação de referência para saber
como atuar e poder prevenir o contágio.
O grupo Ávoris quer mostrar seu o apoio a todos os afetados bem como ao pessoal sanitário que
continua a fazer um grande esforço nos tempos que estamos a viver.

Recomendações para viajar para a Rep. Dominicana:

A partir de 1 de abril de 2021, será obrigatório para todas as partidas e chegadas a Punta Cana,
que o formulário migratório seja preenchido online, Formato Digital através do seguinte link
E-TICKET República Dominicana – E-TICKET República Dominicana (mitur.gob.do). Será exigido
a todos os passageiros que regressem no voo direto para Portugal ou Espanha com origem na
República Dominicana, teste PCR realizado com menos de 72 horas antes da partida.
Para os passageiros de nacionalidade portuguesa, deverão também preencher o formulário em
formato digital, através do link https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card, 24
horas antes da partida.

Recomendações para Viajar para o México:

Será exigido a todos os passageiros que regressem em voo direto para Portugal ou Espanha com
origem no México, teste PCR realizado com menos de 72 horas antes da partida.
Para todos os passageiros com mais de 2 anos de idade, que voem de Cancún para outros destinos, é obrigatório preencher um questionário 15 horas antes da partida do voo. Dito questionário
poderá ser preenchido com qualquer Smartphone ou Tablet e é possivel inscrever toda a familia
a partir de um só dispositivo.
Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros (hostingerapp.com)
Os passageiros de nacionalidade portuguesa, deverão também preencher um formulário em
formato digital, através do link https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card, 24
horas antes da partida.

Recomendações para Viajar para Cuba:

Informamos que será exigido para entrar no país um teste PCR negativo, realizado com menos de
72 horas, independentemente das medidas sanitárias já implementadas nas fronteiras do país.
À chegada a Cuba, todos os passageiros terão de se submeter de forma obrigatória a novo teste
PCR, a ser pago no aeroporto. Posteriormente devem seguir para as instalações hoteleiras designadas para efetuar uma quarentena de mínimo 5 dias. Durante este período ser-lhes-á efectuado
novo teste PCR. Os viajantes só poderão terminar o período de isolamento quando tiverem um
resultado negativo do segundo teste realizado em Cuba.
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