AIR FRANCE/KLM | NEW UPDATE OF THE CONDITIONS FOR ENTRY INTO
FRANCE
O governo holandês anunciou novas medidas como parte da luta contra a COVID-19, incluindo
uma proibição de voos para o Reino Unido, África do Sul e América do Sul.
Além disso, será necessário um segundo teste COVID-19 negativo (teste rápido – antigénio)
efetuado a menos de 4 horas da partida, além do teste PCR negativo já exigido, para todos os
clientes que viajam para os Países Baixos, incluindo passageiros em trânsito.
Devido a restrições impostas pelo governo holandês, a KLM irá implementar algumas mudanças
no seu programa de voos. A partir de 23 de Janeiro de 2021, 00:01 hora de AMS, aplicar-se-á o
seguinte:
•

•

Devido a uma proibição de viagens, não serão aceites passageiros vindos da África do
Sul, nem da América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Peru, Equador, Colômbia,
Venezuela, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Suriname, Panamá, Guiana, Guiana Francesa).
Os clientes com partida de Amesterdão para estes destinos continuarão a ser aceites. Os
voos de regresso para AMS serão convertidos em voos exclusivamente de carga, isto
para voos com partida de Amesterdão até 27 de Janeiro de 2021, inclusive. Nenhum voo
deverá ser cancelado.
Todos os voos de e para o Reino Unido serão suspensos a partir de 23 de Janeiro até 27
de Janeiro de 2021, inclusive.

Em consequência, a política de flexibilidade AFKL COVID-19 para remarcação de reserva para
passageiros que não conseguem apresentar um teste PCR atempadamente foi atualizada e
aplica-se agora a bilhetes com viagem até 31 de março de 2021.
Saiba mais em www.agentconnect.biz Sales & support >Trip preparation > Formalities > Health >
COVID-19 tests for customers for further details

Tenho mais alguma informação sobre os testes rápidos de antigénio em Lisboa que passo
a indicar:
Desde do dia 23 de janeiro, às 00:01 horas, a entrada e transito no território dos Países Baixos,
é necessário, além do teste PCR com resultado negativo, a apresentação do teste rápido de
antigénio com resultado negativo.
Em Lisboa para efetuar o teste rápido de antigénio, sugerimos que contacte previamente os
postos de colheita mencionados abaixo, para obter as últimas informações sobre a necessidade
de marcação, necessidade de prescrição médica, custo e demais informações complementares.
Lembrando que os resultados dos testes PCR deverão ser emitidos em um dos seguintes idiomas:
holandês, francês, alemão, inglês ou espanhol.
Opção 1: Está instalada uma zona de testes rápidos no parque P1 do aeroporto de Lisboa (
entrada pela área das chegadas do lado esquerdo). Valor 30€.
Assim será importante solicitar aos passageiros que queiram aproveitar esta facilidade, dirigirem–
se com antecedência a esta zona. Sugiro logo pelas 2 horas da manhã no caso do voo das 5H, e
4h30m a 4horas antes para o voo da tarde (15H25M). Saliento que o teste não pode ter mais de
4 horas. Principalmente para o voo das 5 horas esta opção será fundamental.

Opção 2: Cruz Vermelha, através do drive-through e walk-through, localizado na área exterior
das instalações do Lar Militar da Instituição, Avenida Rainha Dona Amélia, próximo ao aeroporto
de Lisboa. A estrutura funciona das 9:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-feira.
É necessário efetuar a marcação prévia através do website https://testescovidcvp.pt/ ou pela linha
telefónica 1415.
Opção 3: Germano de Sousa – Telheiras (Pólo Tecnológico de Lisboa, Rua Cupertino de Miranda,
9 – Lote 8 – Carnide – 1600-513 Lisboa, ao lado do stand da Renault e da Lispolis). Não é
necessário fazer marcação prévia, porém existem filas de espera de algumas horas. Durante a
semana os testes são feitos das 7:00 às 20:00 horas e aos sábados das 8:00 às 19:00 horas.
Como alternativa, podes também contactar outras unidades da rede Germano de Sousa, porém,
no momento estes postos contam com listas de espera muito elevadas. A prescrição médica não
é necessária e o teste tem um custo de €25.
Para maiores informações: https://www.germanodesousa.com/
Opção 4: Joaquim Chaves – posto Fonte Nova e posto Pascoal de Melo. Efetuam teste rápido
somente com marcação prévia, de segunda à sexta-feira, sendo que os testes no posto JC Fonte
Nova são somente realizados das 14:00 às 15:45 horas e no posto JC Pascoal de Melo das 13:00
às 15:00 horas. É obrigatória a apresentação de prescrição médica.
Para maiores informações: https://www.jcs.pt/pt/exames_covid
Para vossa informação:
• Os passageiros estão a ser alertados por email e SMS sobre as novas regras.
• Porto - Os testes rápidos para AMS (4 horas antes da partida) estão a correr bem pois o
aeroporto é mais pequeno e melhor concebido.
• Lisboa – Devido à larga afluência recomendamos que os testes sejam feitos, quando
possível, antecipadamente nos laboratórios na cidade, mantendo o posto do aeroporto
para o voo das 5H da manhã.
Para a França e territórios ultramarinos: O Travel Doc foi atualizado hoje às 12H00 GMT
A/ New update of the conditions for entry into France as of January 24, 2021
The French authorities have just modified the entry conditions and the types of tests authorized
for travel to Metropolitan France and overseas territories.
Below are all the modifications and new rules to be applied from January 24, 2021, as described
in the decree n°2021-57 of January 23, 2021.
Traveldoc is currently being updated
While waiting for Traveldoc update estimated on Monday, January 25, official information is
available on the website of the Ministry of Europe and Foreign Affairs.
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-infrance/
1 - For customers traveling toward Metropolitan France (final destination) from the European Union
countries, as well as Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norway, Switzerland, San Marino, Vatican
and Iceland) and except the overseas territories (detailed below) :
• The new conditions are as follows:
o Negative Covid test of less than 72 hours mandatory before boarding.
o Only PCR or LAMP tests are allowed. Antigenic tests are no longer authorized.
o Mandatory tests from the age of 11
• For customers who do not have the possibility to be tested in their country of departure,
exemptions will be possible via the French consulates. The modalities will be specified by
these consulates.

2 - For customers traveling toward Metropolitan France (final destination) from all countries outside
the European Union countries:
• Since January 18, 2021, all countries (outside the EU and Andorra, Liechtenstein, Monaco,
Norway, Switzerland, San Marino, Vatican and Iceland) are "Scarlet +".
• The conditions are as follows:
o Negative Covid test of less than 72 hours mandatory before boarding.
o Only PCR or LAMP tests are allowed. Antigenic tests are no longer authorized.
o Mandatory tests from the age of 11
o The customer undertakes to isolate himself 7 days after his arrival (self-confinement)
and to redo a test at the end of his isolation.
o A travel certificate is required.
The certificate will be available
on: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-dedeplacement-et-de-voyage
o Customers traveling from the following countries are exempt from the travel certificate:
Australia, South Korea, Japan, New Zealand, Rwanda, Singapore and Thailand.
• For customers who do not have the possibility to be tested in their country of departure,
exemptions will be possible via the French consulates. The modalities will be specified by
these consulates.
3 - Customers with connection at ORY or CDG to a destination outside France :
• For connecting customers, the rule of the country of final destination applies. (to be verified
on TravelDoc).
4 - Customers to Corsica from mainland France:
• At the present time, no change, current rules apply until February 7, 2021.
5 - Customers traveling to/from overseas territories :
• From mainland France to overseas territories :
o Changes (since January 18) :
Only the PCR test is now authorized. The antigenic test is no longer accepted.
To RUN, PTP, FDF and CAY, the customer commits to isolate himself 7 days
after his arrival (self-confinement) and to redo a test after his isolation.
To CAY (already effective) and RUN (as from January 28), a proof of
compelling reason is required in addition.
• From overseas territories to mainland France:
o Changes at the start of RUN and CAY (since January 18):
The PCR test becomes mandatory. The antigenic test is no longer
accepted.
The client agrees to isolate himself 7 days after his arrival (selfconfinement) and to redo a test after his isolation.
From CAY (already effective) and RUN (as from January 28), a proof of
compelling reason is required in addition.
o From FDF and PTP : no change, but adjustments are possible on authorities request.
• Further details on : https://outre-mer.gouv.fr/nouvelles-modalites-pour-les-voyages-entreles-outre-mer-et-lhexagone

6 - In summary :
• All Foreign stations (except PPT, PTP and FDF) will have to check at the boarding of a
flight to France:
o The PCR or LAMP TEST < 72h (3 days)
o If no test: presence of a consular exemption
o The travel certificate depending on the country of origin
Customers who do not strictly comply with the formalities indicated must not be embarked.
C/ Commercial guidelines :
For customers who wish to postpone their trip, Covid voluntary rebook policy applies. For
customers who will not be able to obtain PCR test results in time for departure, the voluntary
commercial instructions "PCR test not available" also apply.
Mais informo que o site www.traveldoc.aero foi atualizado hoje às 12h00 GMT, tanto para França
como para a Holanda.

