
 

 
CERTIFICADO DE VIAGEM PARA A FRANÇA A PARTIR DOS PAÍSES IDENTIFICADOS  

COMO ZONAS DE PROPAGAÇÃO DA SARS-CoV-2 * COVID 19 
 

(* TODOS OS PAÍSES, EXCETO OS ESTADOS MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA , ANDORRA, ISLÂNDIA, LIECHTENSTEIN, MÔNACO , 
NORUEGA, SÃO MARINO, SUÍÇA, VATICANO, AUSTRÁLIA, COREIA DO SUL, JAPÃO, NOVA ZELÂNDIA, RUANDA, SINGAPURA, TAILÂNDIA) 
  
Os passageiros que viajam para a França continental devem mostrar este certificado às empresas de transporte antes do embarque e 
às autoridades de controle de fronteira. Os passageiros que não cumprirem o procedimento terão o embarque ou a entrada no 
continente negados. Uma declaração jurada declarando a ausência de sintomas do COVID-19 deve ser anexada a este 
certificado. Passageiros com 11 anos ou mais de países listados nos sites dos Ministérios da Saúde e do Interior da França, 
respectivamente, ou que tenham permanecido nesses países nos últimos trinta dias antes da viagem, devem fornecer um resultado 
negativo válido de um COVID- 19 teste realizado menos de 72 horas antes do embarque. Chegadas de outros países identificados 
como zonas de disseminação ativas do SARS-CoV-2 são fortemente aconselhadas a ter o resultado do teste negativo. 
 
Para ser preenchido pelo viajante : 
  
Eu, abaixo assinado, Sra. / Sr. (nome) : 
Data de nascimento: 
Nacionalidade: 
Endereço: 
Certifico que meus motivos para viajar correspondem a um dos seguintes (assinalar abaixo): 
  
[   ] Cidadãos franceses e seus cônjuges (casados, em união de fato, união não matrimonial mediante apresentação de prova de que 
vivem juntos) e seus filhos. 
[   ] Cidadãos da União Europeia ou nacionais de Andorra, Islândia, Liechtenstein, Mônaco, Noruega, Suíça, São Marino e do 
Vaticano e seus cônjuges (casados, em união de fato, união não conjugal fornecendo prova de viverem juntos) e seus filhos. 
[   ] Cidadãos de países terceiros, titulares de uma autorização de residência francesa ou européia válida ou de um visto de longa 
duração válido, cuja residência principal seja na França ou que se encontrem em trânsito através da França para a sua residência 
principal num país da União Europeia ou semelhante.   
[ X ] Nacionais de países terceiros, em trânsito menos de 24 horas em uma zona internacional .  
[   ] Titulares de passaporte diplomático, de serviço ou de missão. 
[  ] Estrangeiros que trabalhem em órgãos diplomáticos ou consulares ou em organizações internacionais com sede ou escritórios na 
França, bem como seus cônjuges e filhos. 
[   ] Cidadãos estrangeiros de países terceiros que se deslocam à França por motivos profissionais imperiosos ao abrigo de uma ordem 
de atribuição emitida pelo seu país de origem. 
[   ] Cidadãos estrangeiros que vêm para a França a convite das autoridades francesas no âmbito de um projeto de colaboração. 
[   ]   Trabalhadores de saúde estrangeiros ajudando na luta contra a Covid-19 ou recrutados como estagiários para ajudar. 
[   ] Tripulação estrangeira ou pessoal operando voos de passageiros e carga ou viajando como passageiros a serem estacionados em 
sua base de partida. 
[   ]   Estrangeiros responsáveis pelo transporte internacional de cargas. 
[   ] Motoristas ou membros da tripulação de um trem de passageiros ou ônibus. 
[   ] Membros da tripulação ou pessoas que operam um navio mercante, incluindo um navio de cruzeiro ou um navio de pesca.  
[   ] Estudantes com vistos de longa duração (VLS), visto de curta duração (VCS) para estudos ou estágios ( “Exame / teste” vistos de 
curta duração não incluso) ou vindo para estadia com menos de 90 dias de um país isento requisito de visto de curta duração (VCS) 
ou menores em idade escolar com comprovante de residência na França. 
[   ] Professores ou pesquisadores contratados ou convidados por uma instituição de ensino ou laboratório de pesquisa francês, em 
viagem para fins de ensino ou pesquisa. 
[   ] Cidadãos de países terceiros com um visto de talento de longa permanência do tipo “passport Talent” ou um visto de transferência 
dentro da empresa, viajando com seu cônjuge e filhos.  
[   ] Agentes económicos abrangidos pelo “Green corridor” programa criado entre a França e seu país de residência.  
[   ] Estrangeiros que procuram a França  para atendimento médico em hospital público ou privado.  
[   ] Cidadãos estrangeiros que vêm para a França para exercer direitos de custódia reconhecidos por decisão judicial. 
[   ] Nacionais de países terceiros que trabalhem no setor humanitário ou como voluntários internacionais . 
  
  
Assinatura   ..........................................................................................em ............/........../2021 

(data)                                                                       
  

IMPORTANTE!  Esta é uma tradução , favor preencher o Certificado original em Inglês ou Francês 



 

  
  

DECLARAÇÃO JURADA DE AUSÊNCIA DE SINTOMAS DA COVID-19 

 
  
Os passageiros que viajam para a França continental devem apresentar esta declaração às empresas de transporte antes do 
embarque e às autoridades de controle de fronteira. 
  
Eu, abaixo-assinado, 
  
Sra. / Sr.: 
  
  
Data de nascimento: 
 
 
Em (País/ Cidade) 
  
  
Endereço: 
  
  
  
Certifico por meio deste que não tive nenhum dos seguintes sintomas nas últimas 48 horas: 
  
- Febre ou calafrios.                    
  
- Tosse ou pior do que uma tosse normal.                    
  
- Fadiga incomum.                    
  
- Falta de ar incomum ao falar ou durante alguma atividade.                    
  
- Dor muscular incomum e / ou rigidez.                    
  
- Dores de cabeça inexplicáveis.                    
  
- Perda de paladar ou cheiro.                    
  
- Diarréia incomum .                    
  
  
 
 
  
Assinado em  
Data :                                                                             Horário:                                    
 
 
 
Assinatura: 
   
  

IMPORTANTE!  Esta é uma tradução , favor preencher a Declaração original em Inglês ou Francês 


