EMIRATES | Requisitos para escala no Dubai superior a 10 horas (#445294)
Caro Agente,
Os passageiros em trânsito no Dubai com uma escala superior a 10 horas e provenientes dos
seguintes países (independentemente da nacionalidade):
África do Sul, Bangladesh, Índia, Nigéria, Paquistão, Sri Lanka, Uganda, Vietname e Zâmbia,
Não podem permanecer no Aeroporto do Dubai durante a escala, devendo sair da zona de
trânsito.
Para sairem do Aeroporto do Dubai, os passageiros devem cumprir os seguintes requisitos:
• Ter uma reserva "Dubai Connect" confirmada no PNR, se a sua reserva for elegível.
• Se o PNR não for elegível para Dubai Connect, o passageiro deve garantir um visto préaprovado antes da chegada ao Dubai. Neste caso, o passageiro pode ficar num hotel ou em
casa de familiares.
• Apresentar um certificado de teste PCR negativo à Covid-19 com um código QR, efetuado
dentro das 48 horas antes da partida
• Efetuar um teste rápido PCR no aeroporto de partida dentro das 6 horas antes da partida e
ter consigo o respetivo certificado com código QR.
• Efetuar novo teste PCR à Covid-19 à chegada ao Dubai.
As crianças com idade inferior a 12 anos estão isentas de teste PCR à Covid-19.
De momento, não estão disponíveis viagens à partida da Nigéria e da Zâmbia tendo como
destino final o Dubai, pois não existem meios de testagem nos aeroportos de partida.
Estes requisitos estão sujeitos a alterações, pelo que recomendamos a consulta das
atualizações mais recentes.
Consulte aqui as atualizações relativas aos requisitos de viagem para os vários destinos.
Consulte aqui as atualizações relativas aos requisitos de viagens para o Dubai ou em trânsito.
Com os melhores cumprimentos,
Emirates

English Version

EMIRATES | Dubai stopover requirements longer than 10 hours (#445294)
Dear Agent,
Passengers transiting Dubai with a stopover longer than 10 hours and coming from the
following countries (regardless of nationality):
South Africa, Bangladesh, India, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Uganda, Vietnam and Zambia,
They cannot stay at Dubai Airport during the stopover and must leave the transit area.
To depart Dubai Airport, passengers must meet the following requirements:
• Have a confirmed "Dubai Connect" reservation in the PNR, if your reservation is eligible.
• If the PNR is not eligible for Dubai Connect, the passenger must secure a pre-approved visa
prior to arrival in Dubai. In this case, the passenger can stay in a hotel or with relatives.
• Present a negative PCR test certificate to Covid-19 with a QR code, carried out within 48
hours of departure
• Carry out a rapid PCR test at the departure airport within 6 hours of departure and have the
corresponding QR code certificate with you.
• Carry out a new PCR test on Covid-19 upon arrival in Dubai.
Children under the age of 12 are exempt from Covid-19 PCR testing.
At the moment, departures from Nigeria and Zambia are not available to Dubai as the final
destination, as there are no means of testing at the departure airports.
These requirements are subject to change, so we recommend checking the latest updates.
Check here for updates regarding travel requirements for the various destinations.
Check here for updates regarding travel requirements for Dubai or in transit.
Best regards,
Emirates

