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BOAS PRÁTICAS PARA UMA ESTADA SEGURA
Uso de máscara OBRIGATÓRIO em áreas de utilização comum e via pública
Distanciamento físico aconselhável de 2 metros
Lavagem das mãos com água e sabão ou desinfectante à base de álcool
Seguir as regras de etiqueta respiratória

Programa Clean & Safe Açores
O Governo dos Açores, em articulação com as entidades representativas do setor,
implementou o programa Clean & Safe Açores por forma a garantir a segurança
necessária no âmbito das medidas de combate à disseminação do vírus
SARS-CoV-2 (clean-safe.azores.gov.pt)
Todas as entidades que aderiram ao programa utilizam o selo
Linha de Apoio para esclarecimento de dúvidas
esclarecimentocovid19@azores.gov.pt
(+351) 800 29 29 29
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ANTES DA VIAGEM
Os Viajantes deverão utilizar uma das seguintes opções:
1. Nas 72 horas antes da sua partida, preencher online, o “Questionário de Avaliação do Risco
e Deteção Precoce – Açores em Segurança” disponível aqui
2. À chegada aos Açores preencher as declarações aplicáveis:
“Declaração à chegada aos Açores” e “Declaração para deslocação inter-ilhas” disponíveis aqui
Para visitar os Açores é OBRIGATÓRIA a realização do teste de despiste SARS-CoV-2, nas 72 horas
do voo do aeroporto de origem, realizado pela metodologia RT-PCR, com resultado NEGATIVO,
fazendo referência explicita à identificação da pessoa testada, do laboratório, a data de realização do
teste e assinatura do responsável pela sua realização, devendo o mesmo ser apresentado previamente
ao embarque, em suporte digital ou de papel, sem o qual o embarque será recusado.
Os viajantes com origem em Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira podem efectuar
GRATUITAMENTE os referidos testes de despiste em laboratórios convencionados pelo Governo dos
Açores, cuja listagem se encontra disponível aqui ou no site destinoseguro.azores.gov.pt

Aconselha-se, também, a consulta das recomendações da companhia aérea na qual vai
viajar
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CHEGADA AOS AÇORES

Apresentar à chegada o código atribuído, aquando do preenchimento prévio online, do “Questionário de
Avaliação do Risco e Deteção Precoce – Açores em Segurança”
Caso não tenha preenchido o questionário previamente, terá que preencher e entregar à chegada, em
papel, os formulários, disponíveis aqui.
Apresentar comprovativo, em suporte digital ou de papel, o resultado NEGATIVO do teste de despiste
SARS-CoV-2, realizado de acordo com a metodologia RT-PCR

Nota:
Todos os viajantes que cheguem aos Açores, e fiquem 7 ou mais dias no arquipélago, terão de efetuar um segundo teste de despiste
SARS-CoV-2 ao 6º dia e 12º dia (se ficar 13 ou mais dias no arquipélago), a contar da data de realização do primeiro teste.
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APÓS A
CHEGADA

PROGRAMA CLEAN & SAFE AÇORES
À chegada aos Açores encontrará as nossas empresas que aderiram ao Selo
Clean & Safe Açores e o compromisso de que:
Os seus estabelecimentos estão limpos e desinfetados
Os veículos de transporte são limpos e desinfetados entre passageiros
Nas instalações e transportes de uso coletivo todos usam máscara
Aplicam medidas para evitar aglomerados de pessoas e assegurar o distanciamento físico de 2 metros
Asseguram a limitação da lotação em espaços e meios de transporte a 2/3
Disponibilizam desinfetante de base alcoólica em locais de passagem frequente e áreas comuns
Disponibilizam meios de pagamento automático e “contactless”
Têm planos de contingência para prevenir a transmissão e sabem como atuar perante caso de doença
Os colaboradores têm formação sobre a COVID-19
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EM CASO DE SINTOMAS

Em caso de desenvolvimento de sintomas (febre, tosse,
dificuldade respiratória) o viajante deve ser orientado
para contactar a Linha de Saúde Açores (+351 808 24
60 24) e seguir as instruções dos profissionais de saúde
Todas as ilhas dos Açores dispõem de unidades e serviços
de saúde bem preparados e habilitados para prestar todo
o apoio necessário
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