
• Declarações médicas necessárias: para entrar, necessita de preencher o Certificado de Viagem que poderá obter em:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

Para regresso a Portugal, necessita de preencher uma declaração que pode obter em:
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card

• Teste COVID para ir: Sim. Teste RT-PCR ou antigénio com resultado negativo, efetuado 24 horas antes da partida. Crianças até 11 anos inclusive não
necessitam de realizar teste.

Não necessitam de teste PCR:
* Passageiros já vacinados. Neste caso os passageiros terão de apresentar um Certificado de Vacinação emitido por autoridade competente que certifique
que foi vacinado contra o COVID-19 com as doses necessárias. São aceites as vacinas reconhecidas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA): Pfizer,
Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. O certificado de vacinação só é válido com o calendário de vacinação completo, isto é: 7 dias após a 2ª
administração de vacinas de dose dupla (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) e 28 dias após a administração de vacinas de dose única (Janssen). 7 dias após a
toma para vacinas administradas a pessoas que já tiveram COVID-19 (apenas uma dose é necessária).
* Passageiros com comprovativo de recuperação do COVID-19, com mais de 11 dias e menos de 6 meses.

• Teste COVID para voltar: Sim. Teste PCR negativo até 72h antes do voo ou teste antigénio negativo até 48h antes do voo. Crianças até 11 anos inclusive não
necessitam de realizar teste.

Não necessitam de teste PCR:
* Passageiros já vacinados. Neste caso os passageiros terão de apresentar um Certificado Digital COVID da UE que certifique que foi vacinado contra o
COVID-19 com as doses necessárias. São aceites as vacinas reconhecidas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca e
Johnson & Johnson. O certificado de vacinação só é válido com o calendário de vacinação completo, isto é: 14 dias após a 2ª administração de vacinas de
dose dupla (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) e 28 dias após a administração de vacinas de dose única (Janssen). 7 dias após a toma para vacinas
administradas a pessoas que já tiveram COVID-19 (apenas uma dose é necessária).
* Passageiros com comprovativo de recuperação do COVID-19, com mais de 11 dias e menos de 6 meses.

Esta informação aplica-se apenas em caso de voos de regresso a Portugal sem escala.

• Para consulta das coberturas do seguro em relação ao cancelamento/interrupção da viagem com a realização de teste antigénio, por favor consulte aqui.

• Locais e preços para realizar teste PCR e antigénio em França: entre 45,01€ e 69€
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DISNEY VILLAGE – LOXAMED

https://disney.loxamed.fr/

LBM SELAS ARMAINVILLIERS BIOFUTUR SITE MONTEVRAIN

Prélèvement Covid-19
19 Route de Provins77144 MONTEVRAIN

LBM BIOGROUP BIO LAM LCD SITE RICHELIEUX
Prélèvement Covid-19
55 R RICHELIEU75002 PARIS

LBM SYNLAB PARIS SITE RASPAIL
Prélèvement Covid-19
74 BD RASPAIL75006 PARIS

Cabinet de kinésithérapie
Prélèvement Covid-19
42 Rue le Peletier75009 PARIS

LBM CERBALLIANCE PARIS SITE HILLAIRET
Prélèvement Covid-19
33 Rue Jacques Hillairet75012 PARIS

LBM CERBALLIANCE PARIS SAINT-PETERSBOURG
Prélèvement Covid-19
36 Rue de Saint-pétersbourg75008 PARIS

LBM KUATE SITE DELTA
Prélèvement Covid-19
26 R DELTA75009 PARIS

Disneyland® Paris

Paris

GHEF MARNE LA VALLEE SITE JOSSIGNY

Prélèvement Covid-19
2 CRS DE LA GONDOIRE77600 JOSSIGNY

Venha Connosco!

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card
https://www.solferias.pt/#content/seguros
https://disney.loxamed.fr/


Venha Connosco!

De acordo com o decretado pelo governo francês, será necessário um passe sanitário para os visitantes com mais de 12 anos que visitarem
os Parques Disney, Hotéis Disney e Disney Village.

O passe sanitário deve ser apresentado, em formato digital ou em papel, para verificação de uma das seguintes três condições:
➢ Que o visitante está totalmente vacinado (com uma vacina aprovada pela EMA):

✓ 7 dias após a segunda inoculação para vacinas de duas doses (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);
✓ 4 semanas após a inoculação para vacinas de dose única (Johnson & Johnson);
✓ 7 dias após a inoculação para vacinas administradas a pessoas que já tiveram COVID-19 (necessária apenas uma dose).

➢ Que um visitante foi testado (PCR ou antigénio) com um resultado negativo nas últimas 72 horas;
➢ Pessoas que tiveram Covid-19: o resultado de um RT-PCR ou teste antigénio positivo atestando que o indivíduo foi infetado e que

passou um período mínimo de 11 dias e menos de 6 meses desde a obtenção do resultado do teste (considerado como certificado de
recuperação).

De acordo com as regras do governo francês, um teste PCR ou antigénio negativo é válido por 72 horas.
Se a sua estadia for superior ao período de validade de 72 horas necessitará de fazer outro teste, ou vários outros testes, para ter um passe
sanitário válido para toda a duração da sua estadia.

Existe um centro de testes na Disney’s Village que funciona das 8h às 20h, de segunda a domingo.
O centro está equipado e é administrado por uma entidade independente - Loxamed, registado pela autoridade francesa de saúde que
opera de forma autónoma. Prevendo-se uma grande adesão a este centro, de forma a evitar esperas, recomendamos uma visita à

página web em https://disney.loxamed.fr/ . É possível reservar uma visita tanto para um teste PCR como para um teste antigénio. Os
custos são definidos pelo fornecedor independente, Loxamed como segue (todos os custos indicados são por teste e por pessoa e da
responsabilidade do visitante):

Testes PCR (resultados de 24 horas):
➢ Pessoas sem um número de segurança social francês válido: 63,89€ (despesas administrativas + 43,89€)

Testes de antigénio (com resultados geralmente entregues em 15 minutos):
➢ Pessoas sem um número de segurança social francês válido: 45,01€ (despesas administrativas + 25,01€)

Precisará de apresentar um documento de identidade válido com seu passe sanitário para exibir nos controlos de segurança, de forma a
confirmar que o nome coincide com o do passe sanitário.

Os visitantes podem apresentar qualquer forma de passe de sanitário em papel ou digital, que inclua um código QR, incluindo o Certificado
Digital COVID da UE, passe NHS COVID do Reino Unindo ou equivalente para países fora da União Europeia, que atenda aos critérios
descritos acima.
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