19 de julho 2021

Informativo Coronavirus COVID-19 : a situação na França
Informações a serem levadas ao conhecimento dos operadores turísticos
Após campanhas de vacinação e medidas que permitiram que o número de infecções caísse abaixo de 2.000 por
dia, a França enfrenta mais uma vez a perspectiva de uma rápida retomada da epidemia, assim como a maioria
dos países europeus.
Diante da propagação da variante Delta, que é 60% mais contagiosa que as variantes anteriores, o Presidente da
República anunciou em 12 de julho várias medidas destinadas a incentivar os franceses a se vacinarem para
superar a crise sanitária, evitar uma nova onda epidêmica e proteger a população francesa e os visitantes
estrangeiros.

► Últimas medidas anunciadas
1.

PASSE SANITÁRIO EUROPEU também conhecido como o "certificado COVID digital da EU”

- A partir de 21 de julho, o uso de um “passe sanitário” obrigatório nos locais de lazer e cultura com
mais de 50 pessoas. Este passe será exigido para qualquer pessoa com 12 anos ou mais. Entretanto, as
"regras de flexibilidade" podem se aplicar a crianças e adolescentes de 12 a 18 anos.
- LUGARES DE CULTURA: museus, cinemas, festivais, espetáculos, concertos, teatros,
monumentos/castelas
- LUGARES DE RECREIAÇÃO: parques de diversões, zoológicos, instalações esportivas internas,
pistas de boliche, galerias de diversões, shopping centers. Salas de esporte provavelmente a
partir de 1 de agosto.
=> A apresentação da prova de vacinação é considerada um passe de saúde para turistas
estrangeiros
O « pass sanitário » na França é um app chamado TousAntiCovid, feito para os Franceses mas o
Ministério da Saúde, indicou que os turistas que foram vacinados com um plano de vacinação completo
terão um equivalente e poderão viajar como outros cidadãos no território nacional. Uma solução deve
ser proposta antes de 21 de julho. Enquanto isso, o que vale é o certificado de vacina do país de origem.
- A partir de 1 de agosto, este passe sanitário também será necessário para visitar cafés, restaurantes,
centros comerciais, transporte de longa distância (avião, trem, ônibus) e hospitais.
- Famílias com crianças não vacinadas em locais de lazer ou culturais
o
o

As crianças menores de 11 anos estão isentas de testes.
Adolescentes de 11 a 17 anos estão isentos de testes até 30 de agosto. A partir de 30 de agosto,
eles devem apresentar os resultados de um teste Covid negativo.
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Mais info sobre o “pass sanitário” :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14896
https://www.economie.gouv.fr/tousanticovid-signal-cahier-rappel-numerique
2.

A partir do 13 de julho, nas ilhas da Martinica e da Reunião, estado de emergência sanitária
declarado. Um toque de recolher novamente entre as 21h e as 5h da manhã. Razões imperiosas são
restabelecidas para viagens de ou para a Martinica a partir de 21 de julho à meia-noite para pessoas
não vacinadas, exceto menores de idade acompanhando adultos vacinados. A Martinica se junta à
Guiana, Reunião e Mayotte nestas restrições.

► Viagens internacionais de/para a França
Desde 9 de junho, o fluxo de viajantes entre a França e países estrangeiros foi reaberto de acordo com
procedimentos que variam de acordo com a situação sanitária em países terceiros e a vacinação dos viajantes.
Uma classificação de países em 3 categorias de cor (verde, laranja, vermelho) foi definida com base em
indicadores de saúde.
As listas de países estão sujeitas a mudanças de acordo com a evolução de sua situação epidêmica (que podem
ser encontradas no site do governo).
A partir de 17 de julho, todas as pessoas vacinadas provenientes de países classificados como verde, laranja
ou vermelho podem entrar na França sem restrições, com :
 Comprovante de vacinação completa (vacinas reconhecidas pelo pela EMA – European
Medecines Agency – lista abaixo)
 Declaração juramentada (auto-compromisso) de que você não tem sintomas de covid e não
esteve em contato com um caso de covid. Formulário de honra disponível aqui (procurar:
“ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR”).
 Não é necessário nenhum motivo imperioso (sujeito a regras em vigor no país de origem**)
 Não é necessário teste
 Não sujeito ao auto-isolamento de 7 dias nem quarantena de 10 dias
CRIANÇAS
 Os viajantes com menos de 12 anos de idade não precisam ser vacinados se estiverem viajando com
um adulto vacinado.
 As crianças com 12 anos ou mais, viajando com adulto vacinado, deverão apresentar um teste de
triagem biológica (PCR) ou um teste antigênico (PCR) ou um teste antigênico realizado menos de 48
horas antes do embarque que não indique contaminação por covid-19 ; na chegada no aeroporto na
França, deverão efetuar outro teste PCR.
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CLASSIFICAÇÃO FRANCESA DOS PAISES COM BASE EM INDICADORES DE SAÚDE EM DATA DO 18 DE JULHO

« Países "verdes": nenhuma circulação ativa do vírus, nenhuma variante de preocupação identificada.
 Estados membros da União Européia, assim como Andorra, Islândia, Liechtenstein, Mônaco, Noruega,
San Marino, Suíça e Vaticano. Os seguintes países também estão na lista: Albânia, Austrália, Bósnia,
Brunei, Canadá, Hong Kong, Israel, Japão, Kosovo, Líbano, Macedônia do Norte, Montenegro, Nova
Zelândia, Arábia Saudita, Sérvia, Cingapura, Coréia do Sul, Taiwan, Estados Unidos e Vanuatu.
Entre os países da lista verde, Espanha, Portugal, Chipre, Holanda e Grécia são colocados sob vigilância
a partir de 17 de julho dentro da União Européia.
 Os viajantes vacinados destes países podem entrar no território sem realizar um teste PCR.
Os viajantes (12 anos ou mais) que não foram vacinados devem apresentar um PCR negativo ou teste
antigênico com menos de 72 horas (menos de 24 horas para os países sob vigilância): Espanha, Portugal,
Chipre, Holanda e Grécia). As crianças menores de 12 anos estão isentas dos testes.
« Países "laranja": circulação ativa do vírus em proporções controladas, sem difusão de variantes
preocupantes.
 Todos os países, exceto os países "verdes" e "vermelhos".
 Os viajantes vacinados desses países podem entrar no país sem realizar um teste PCR.
Os viajantes internacionais não vacinados devem ter uma razão convincente e devem apresentar um
teste RT-PCR negativo com menos de 72 horas ou um teste de antígeno negativo com menos de 48
horas antes da partida (PCR ou teste de antígeno com menos de 24 horas para o Reino Unido).
As crianças menores de 12 anos estão isentas de testes. Um teste aleatório pode ser realizado na
chegada no porto de entrada. Finalmente, os viajantes serão obrigados a realizar um auto-isolamento
de 7 dias.
« Países "vermelhos": circulação ativa do vírus, presença de variantes preocupantes.
 Afeganistão, Argentina, Bangladesh, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República
Democrática do Congo, Índia, Indonésia, Maldivas, Moçambique, Namíbia, Nepal, Omã, Paquistão,
Paraguai, Rússia, Seychelles, África do Sul, Sri Lanka, Suriname, Tunísia, Uruguai e Zâmbia.
 Os viajantes vacinados (reconhecidos pela EMA) desses países podem entrar sem realizar um teste PCR.
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Os viajantes internacionais não vacinados devem ter um motivo imperioso e apresentar um RT-PCR
negativo ou teste de antígeno menos de 48 horas antes da partida. Eles também serão obrigados a se
submeter a um teste antigênico na chegada e a um período de auto-isolamento de 10 dias monitorado
pelas autoridades.

Vacinas aceitas pela França
As vacinas aceitas pela França são as reconhecidas pela Agência Européia de Medicamentos (EMA): Pfizer,
Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson e aquelas consideradas similares pelas autoridades francesas.
Desde 18 de julho, a vacina Covishield também é reconhecida pela França nesta qualidade.
As vacinas aceitas pela França são aquelas reconhecidas pela Agência Européia de Medicamentos (EMA): Pfizer,
Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson.
A prova de vacinação só é válida se mostrar um cronograma completo de vacinação, ou seja:
 7 dias após a 2ª injeção de vacinas de dupla injeção (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Covishield);
 28 dias após a injeção para vacinas com uma única injeção (Johnson & Johnson);
 2 semanas após a injeção para vacinas em pessoas com histórico de Covid-19 (apenas 1 injeção
necessária).
!!! ATENÇÃO : Fiocruz ainda não reconhecido como sendo Covishield!!!
- Ainda em analise -

Viagem para a Córsega
Foi implantado um sistema específico para viagens à Córsega.
Desde 9 de junho, qualquer pessoa com mais de 11 anos de idade que deseje viajar da França para a Córsega
deve ter:
 Ou o resultado de um teste PCR menos de 72 horas antes da viagem ou um teste antigênico menos de
48 horas. Os únicos testes antigênicos válidos são aqueles que permitem a detecção da proteína N do
SRA-CoV-2; os autoteste não são aceitos para viagens.
 Comprovação do status de vacinação (programação completa),
 Ou um certificado de imunidade para pessoas que já tenham contratado a Covid. Esta prova consiste
em um resultado positivo de um RT-PCR ou teste antigênico realizado mais de 15 dias e menos de seis
meses antes da viagem (este é o resultado do teste que você havia realizado no momento em que
relatou a doença).
 E uma declaração de honra de não apresentar sintomas.
 Os viajantes devem prestar atenção ao fato de que viagens de menos de 24 horas da Córsega para o
continente não são mais permitidas desde de 14 de junho.
 Mais informações estão disponíveis no site da Agência Regional de Saúde da Córsega.

Territórios e departamentos ultramarinos
Foram tomadas medidas específicas para os territórios ultramarinos.


A partir de 18 de julho, as viagens de pessoas não vacinadas, de onde quer que venham, para a Guiana
Francesa, Reunião, Mayotte estão sujeitas a razões imperiosas, exceto para menores de idade que
acompanham adultos vacinados. A partir de 21 de julho de 2021, à meia-noite, a medida também se
aplicará à Martinica.
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Um toque de recolher está atualmente em vigor na Guiana Francesa, Martinica, São Martinho,
Reunião, Mayotte e Walis e Futuna.
Para viagens aéreas para os departamentos e territórios ultramarinos franceses, o teste PCR dentro de
72 horas ou o teste antigênico dentro de 48 horas antes do embarque ainda é obrigatório para
passageiros vindos da França ou do exterior (países classificados como "verde" ou "laranja"). Os
passageiros vindos de um país "vermelho" devem fornecer um teste PCR ou um teste antigênico com
menos de 48 horas de idade.
Para voos nos Territórios Franceses Ultramarinos: Tendo em vista a situação epidemiológica local, o
prefeito pode impor razões imperiosas para a partida e chegada nos territórios. As provas são então
verificadas pelas companhias aéreas ou pela Polícia de Fronteira.
Para vôos internacionais: aplicam-se restrições decididas localmente pelo representante do Estado ou
pela autoridade competente.

Além disso, o Ministério do Ultramar convida as pessoas que desejam viajar para um território ultramarino a
informar-se antecipadamente sobre as restrições em vigor para lutar contra a epidemia de Covid-19,
verificando o site da prefeitura ou da alta comissão.

Viagem para a Polinésia Francesa
Desde 15 de julho, as Ilhas de Tahiti recebem os viajantes dos paises da lista vermelha tendo efetuado 15 dias
de quarentena num pais da lista verde.
Tendo em vista o decreto nacional relativo à flexibilização das restrições fronteiriças, as condições de entrada e
permanência estão mudando: mais informações podem ser encontradas no site de Turismo de Tahiti:
www.tahititourisme.com

► Medidas e restrições de segurança


Desde 17 de junho, não é mais obrigatório o uso de máscara ao ar livre, com algumas exceções
(reuniões, filas, mercados, estádios, etc.).
No entanto, alguns municípios turísticos aprovaram estatutos que tornam obrigatório o uso de uma
máscara ao ar livre.



Desde 17 de julho e até 6 de agosto, o uso de máscara em locais públicos é mais uma vez obrigatório no
departamento de Pyrénées-Orientales, que vive atualmente uma fase importante de propagação do
vírus, particularmente a variante Delta. Esta medida não se aplica na praia e em grandes áreas naturais.



O uso de uma máscara permanece obrigatório em locais públicos fechados (empresas, lojas,
transportes, etc.) em todo o país para todos com 11 anos ou mais (e a partir dos 6 anos de idade na
escola) e nos transportes públicos.



Reuniões, reuniões ou atividades na rodovia pública envolvendo mais de 10 pessoas simultaneamente
continuam proibidas.



O consumo de álcool nos espaços públicos continua proibido.
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► Aberturas / fechamentos na França
Estão abertas / podem abrir :














Balcões de serviço público e bancários,
Lojas, mercados, farmácias,
Parques, jardins, florestas e praias,
Transporte público,
Hotéis, albergues coletivos, residências turísticas, vilarejos turísticos residenciais, vilarejos de férias e
casas de família, assim como locais de acampamento e caravanismo,
Lugares de culto,
Terraços de restaurantes e cafés,
Áreas internas de cafés e restaurantes (50% de capacidade, máximo de 6 pessoas),
Museus, teatros, cinemas, monumentos assim como teatros com público sentado (com um protocolo
adaptado e medidores de freqüência: 8 m² por visitante e 800 espectadores no máximo),
Estabelecimentos termais,
Casinos,
Salas de esporte e ginásios,
Discotecas (desde 9 de julho)

► Testes PCR ou antigênicos para turistas estrangeiros





Desde 7 de julho de 2021, os testes PCR e antigênicos para o Covid-19 não são gratuitos para turistas
estrangeiros que vêm para a França e não residem no país.
Eles devem agora gastar 43,89 euros para um teste PCR e 25 euros para um teste antigênico.
Esta medida é tomada como uma medida recíproca, uma vez que os testes não são gratuitos na maioria
dos países para os viajantes franceses.
Estrangeiro não residentes podem, no entanto, realizar um teste gratuito em 2 casos:
- sobre prescrição médica ;
- se forem identificados como um caso de contato.
Mais info: https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15039

► Mais informação
1.

Embaixada da França no Brasil https://br.ambafrance.org/-Portugais-résil (ambafrance.org)

2.

Governo francês: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements

3.

Diplomatie: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/

4.

Ministério do interior: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-etde-voyage

CONTATOS ATOUT FRANCE




Caroline Putnoki, Diretora América do Sul : caroline.putnoki@atout-france.fr
Izabele Pesinato, Adjunta à Diretora : caroline.putnoki@atout-france.fr
Beatriz Alves, Assistente de Promoção : beatriz.alves@atout-france.fr

REDES SOCIAIS, FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES!





Facebook: www.facebook.com/BR.france.fr
Instagram: @francefr
Twitter : @BR_AtoutFrance
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