
PROTOCOLO SANITÁRIO E VIDA A BORDO
TEMPORADA 21-22

Para que a experiência de navegar com a Australis pela Patagônia seja inesquecível, conheça 
os protocolos que serão aplicados nesta temporada, priorizando a tranquilidade e segurança 
sanitária de nossos hóspedes e tripulantes. 

A BORDO DO VENTUS AUSTRALIS:

Cada passageiro receberá um Kit de biossegurança com máscaras e 
álcool gel individual para uso adequado durante a viagem.

O uso de máscaras será obrigatório em todos os espaços públicos 
fechados do cruzeiro, exceto quando os passageiros estiverem sentados 
em suas mesas durante o jantar e bar. Durante a entrada, saída e 
deslocamento dentro do Restaurante e Bar, será exigido o uso de máscara.

Localizamos em diferentes setores do navio, depósitos exclusivos para 
o descarte dos elementos de proteção pessoal. Para nós é 
fundamental não contaminar nossa imaculada Patagônia.

Substituímos nossos usuais sistemas de buffet no café-da-manhã e 
almoço por serviços à mesa, mantendo a qualidade da experiência 
gastronômica que caracteriza nosso serviço.
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Realizaremos um monitoramento e registro diário da temperatura e 
controle dos sintomas de todos os hóspedes e tripulantes.

O navio conta com dispensers de álcool gel sem contato, para a desinfecção 
periódica de mãos em todos os corredores, salões e áreas comuns.

O cruzeiro conta com um sistema de ventilação baseado na tecnologia de 
sistemas de ionização bipolar (Plasma Air), que garantem uma diminuição da 
carga viral para COVID-19 de 99% no ar e 80% nas superfícies.

Os processos de limpeza e desinfecção em todas as áreas do nosso navio 
foram ainda mais fortalecidos. Após cada atividade e no final de cada dia, os 
salões e áreas comuns serão devidamente desinfetados e higienizados com 
produtos certificados.

DURANTE AS EXCURSÕES:

O uso de máscara será obrigatório na reunião para as instruções prévias ao 
desembarque e durante o traslado nos botes Zodíac.

Os desembarques nos botes Zodíac serão diferidos e limitando o número de 
passageiros em cada traslado para terra.

Uma vez em campo e posteriormente às instruções da excursão, o uso de 
máscara será voluntário, por estar ao ar livre. Recomenda-se manter uma 
distãncia adequada entre os participantes da excursão.

O correto uso da máscara será solicitado cada vez que o grupo se reunir para 
receber instruções e explicações do nosso Guia de Expedição.
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https://www.c19.cl/

https://mevacuno.gob.cl/

PCR negativo obtido 72 horas ou menos, antes do embarque. Nos voos com escala, é 
considerado o último embarque. 

Preencher previamente e eletronicamente ou o formulário “Declaração Juramentada 
para Viajantes” 48 horas antes de entrar no Chile, onde fornecerá informações de 
contato, histórico de saúde e informações de sua viagem. Este formulário fornecerá um 
código QR como meio de verificação. Ele pode ser obtido na página www.c19.cl. 

Ter seguro médico com cobertura mínima de US $ 30.000, incluindo cobertura para 
qualquer doença causada pela Covid-19.

Registro completo de vacinação, que deve ser validado antes de entrar no Chile na 
página mevacuno.gob.cl para obter o “Pase de Movilidad”. As vacinas aceitas são as dos 
laboratórios Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson&Johnson), Oxford/AstraZeneca, 
Sinopharm, Sinovac, CanSino e Generium (Sputnik-V). É recomendado realizar o 
documento de validação da vacina, com uma antecedência de 2 - 4  semanas antes da data 
da viagem. O período de homologação de vacinação será informado ao viajante no 
momento de fazer a solicitação. Exigido a partir de 6 anos. Crianças menores de 6 anos 
podem entrar independentemente de seu estado de vacinação.

Todas as pessoas que chegam ao Chile devem fazer o teste de PCR no ponto de 
entrada e cumprir a quarentena até que seja obtido o resultado negativo. Pessoas 
maiores de 6 anos que possam entrar no país e que não tenham suas vacinas validadas 
devem realizar PCR no aeroporto e quarentena por 7 dias, mesmo com resultado da PCR 
seja negativo.

Durante os primeiros 10 dias após a entrada no país, um formulário de acompanhamento 
será enviado por e-mail diariamente. 

A partir de 01 de dezembro o teste de PCR fica por conta do passageiro. O resultado do PCR 
demora entre 12 e 24 horas. 

 Quem entrar no Chile e façam conexão a outra cidade do país, poderão continuar sua 
viagem até seu destino final e esperar o resultado do PCR no destino declarado.

*Se suspensa a entrada de estrangeiros não residentes que tenham estado, nos últimos 14 
dias, na África do Sul, Zimbabué, Namíbia, Botsuan, Lesoto, Eswatini e Moçambique.

Requisitos de 
entrada para estrangeiros não residentes no Chile, 

a partir de 1º de dezembro de 2021.
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Atualizou o dia 6 dezembro, 2021


