
Maurícia
Venha Connosco!

• Quarentena: Sim, durante 7 dias, caso não esteja vacinado. Se estiver vacinado não é necessário.

• Declarações médicas necessárias: Para entrar, todos os passageiros necessitam de preencher, imprimir e assinar a declaração
médica que pode obter em https://mauritiusnow.com/ ou pode preencher diretamente o formulário em
https://www.mauritiustravelform.com tendo de o fazer antes da entrada na Maurícia. À chegada é necessário provar que detém
de um seguro médico que cubra as despesas médicas por Covid, durante toda a estadia (o Certificado de Seguro da Solférias, é
suficiente).

• Teste COVID para ir: O destino está a admitir passageiros:
• Vacinação completa
• Tenham tido Covid, que tenham recuperado e tenham já recebido vacina após recuperação (levando o documento médico

oficial que prove a recuperação e a vacinação).
• As crianças de idade inferior a 17 anos, mesmo que não vacinadas, podem também entrar, desde que acompanhadas com

os pais vacinados/recuperados).
• À entrada terá de ser feito um teste antigénio só para passageiros não vacinados para passageiros vacinados a partir de

01.07.22 deixa de ser exigido teste à antigéno à chegada, no Hotel, no dia da chegada (os testes são pagos pelos clientes no
local, sendo que há alguns alojamentos que os poderão oferecer). Os Passageiros adultos não totalmente vacinados ou
recuperados sem vacinação, só podem entrar no destino, se fizerem quarentena de 7 dias, sem sair do quarto do Hotel
(hotel específico para quarentenas) e tem de ter teste RT-PCR negativo efetuado nas últimas 72 horas.

• Teste COVID para voltar: Sim.
• Um teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos ( 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.
• Crianças 12 aos 17 anos devem apresentar Certificado Digital COVID da UE com esquema vacinal completo (2 doses).

• 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 na Maurícia: Os preços variam consoante o Hotel, sendo que em alguns alojamentos pode ser
gratuito (depende dos dias de estadia ou tipo de quarto contratado). Teste RT-PCR pode custar entre 2500-3500 MUR (entre 50-
70 EUR).

• Outras informações: A marcação do teste Covid para o regresso, caso necessário, deve ser feita na altura do check-in no resort,
apresentando o bilhete do voo de regresso. Deverão ser tomadas em consideração as condições necessárias para entrada/saída nos
países de escala, caso se aplique assim como, verificar os requisitos específicos da(s) companhia(s) aérea(s) no website da(s) mesma(s).

Todos os passageiros que viajam para o Dubai, incluindo os passageiros em trânsito, deverão preencher o formulário de
declaração de saúde em https://c.ekstatic.net/ecl/documents/dubai-health-declaration-form.pdf e entregar no ato do
check-in no aeroporto de partida.

Última atualização: 29.06.2022

REQUISITOS 
Covid-19

https://mauritiusnow.com/
https://www.mauritiustravelform.com/
https://www.solferias.pt/#content/seguros
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/dubai-health-declaration-form.pdf

