
• Declarações médicas necessárias: para entrar, necessita de preencher o Certificado de Viagem que poderá obter em: https://app.euplf.eu/#/

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

Não necessitam de teste RT-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 mais de 18 anos vacinados com vacinas de dose dupla (Pfizer-BioNTech, Moderna ou AstraZeneca) devem ter recebido a dose de reforço
(terceira dose) 9 meses após a última injeção. Os passageiros vacinados com a vacina Johnson and Johnson, independentemente da idade, devem receber
a dose de reforço 3 meses após a primeira dose.
• Passageiros com comprovativo de recuperação do COVID-19, com mais de 11 dias e menos de 6 meses.

• Teste COVID para voltar: Sim. Um teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), nas últimas 72 horas, com resultado negativo ou
um teste rápido de antigénio, nas últimas 24 horas, com resultado negativo.
Não necessitam de teste RT-PCR:

Passageiros com certificado Digital Covid com:
• A conclusão da série de vacinação primária concluída, há mais de 14 dias e menos de 270 dias desde a última dose, com uma vacina contra a COVID-

19 ou com a toma de uma dose de reforço de uma vacina contra a COVID-19;
• Passageiros com comprovativo de recuperação do COVID-19, com mais de 11 dias e menos de 6 meses.
• Crianças até 11 anos inclusive.

• 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€

******************************************************************************************************************************

De acordo com as últimas recomendações do governo francés, já não será necessário apresentar o Passe de Vacinação ou Passe Sánitario para aceder à
Disneyland Paris.

As máscaras faciais não são obrigatórias, mas continuam a ser recomendadas na Disneyland Paris para experiências como o desfile e o espetáculo
noturno “Disney Illuminations”.
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FARMÁCIA SITUADA NO VAL D'EUROPE SHOPPING CENTER

14 Cours du Danube, Centre Commercial Val d'Europe, 

77700 Serris

Aberto de segunda a domingo para teste antigénio

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

Val d'Europe

Paris

Locais para fazer testes:

LBM SELAS ARMAINVILLIERS BIOFUTUR SITE MONTEVRAIN

Prélèvement Covid-19
19 Route de Provins77144 MONTEVRAIN

GHEF MARNE LA VALLEE SITE JOSSIGNY

Prélèvement Covid-19

2 CRS DE LA GONDOIRE77600 JOSSIGNY
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