AIR FRANCE/KLM | GOVERNO HOLANDÊS ALTERA REQUISITOS DE VIAGEM
A 16 de março de 2021, o governo holandês ajustou as restrições de viagens para e via os
Países Baixos. Leia mais informações abaixo e aconselhe sempre os seus clientes a certificarem-se de
que têm todos os documentos necessários para viajar, uma vez que a situação durante a COVID-19
pode alterar-se rapidamente. Encontrará todos os requisitos de viagem atualizados no TravelDoc
da Air France e KLM. Para conhecer todas as informações e medidas relacionadas com a COVID-19,
consulte airfrance.com e KLM.com.

CONSULTE AC.BIZ
VIAJAR EM PROVENIÊNCIA DE UM PAÍS DE RISCO ELEVADO
Os clientes que viajam para a Holanda provenientes de um país de risco elevado (um país de risco
elevado é um país que não está na lista de países seguros da UE), em que a proibição de viagens não
se aplica, têm duas opções:
· Opção 1: apresentar um teste NAAT* à COVID-19 com resultado negativo, que tenha sido
realizado nas últimas 24 horas que antecedem o embarque num voo para a Holanda.
· Opção 2: mostrar um teste NAAT* à COVID-19 com resultado negativo, que tenha sido
realizado nas últimas 72 horas antes da chegada a Amesterdão, e um teste rápido com
resultado negativo, que tenha sido realizado nas últimas 24 horas que antecedem o embarque
num voo para a Holanda.
*Teste NAAT à COVID-19 é a nova terminologia para os testes PCR à COVID-19. Os testes NAAT à COVID-19
aprovados são testes PCR, mPOCT, NAAT, RT-PCR, RT-LAMP e TMA.

VIAGENS COM LIGAÇÃO EM AMSTERDÃO
Os clientes que tenham uma ligação no Aeroporto de Amesterdão-Schiphol devem apresentar um
teste NAAT* à COVID-19 com resultado negativo, que tenha sido realizado nas últimas 72 horas antes
da chegada ao Aeroporto Amesterdão-Schiphol. Não é preciso um teste rápido adicional para
passageiros em trânsito.
*Teste NAAT à COVID-19 é a nova terminologia para os testes PCR à COVID-19. Os testes NAAT à COVID-19
aprovados são testes PCR, mPOCT, NAAT, RT-PCR, RT-LAMP e TMA.

GOVERNO HOLANDÊS SUSPENDE PROIBIÇÃO DE VOOS DO RU
O governo holandês suspendeu a proibição de viagens do e para o Reino Unido. Os voos foram
retomados a 15 de março de 2021. Para a África do Sul e América do Sul, a proibição de viagens
mantém-se inalterada. Por favor, consulte o website do governo holandês ou da KLMpara mais
informações.

English Version

AIR FRANCE/KLM | DUTCH GOVERNMENT CHANGES TRAVEL REQUIREMENTS
On 16 March 2021, the Dutch government adjusted the restrictions on travel to and via the
Netherlands. Read more information below and always advise your clients to make sure they have all
the necessary documents to travel, as the situation during COVID-19 can change quickly. You will find
all the updated travel requirements in the Air France and KLM. TravelDoc. For all information and
measures related to COVID-19, please refer to airfrance.com and KLM.com.

AC.BIZ
TRAVELLING FROM A HIGH-RISK COUNTRY
Customers travelling to the Netherlands from a high-risk country (a high-risk country is a country that
is not on the EU list of safe countries), where the travel ban does not apply, have two options:
- Option 1: show a NAAT* test to COVID-19 with a negative result, which has been performed
within the last 24 hours before boarding a flight to the Netherlands.
- Option 2: show a negative NAAT* test to COVID-19 that was performed within the last 72
hours before arrival in Amsterdam and a negative rapid test result that was performed within
the last 24 hours before boarding on a flight to the Netherlands.
*NAAT testing to COVID-19 is the new terminology for PCR testing to COVID-19. The approved NAAT to COVID19 tests are PCR, mPOCT, NAAT, RT-PCR, RT-LAMP, and TMA tests.

TRAVELLING ON A CONNECTION AT AMSTERDAM
Customers with a connection at Amsterdam-Schiphol Airport must present a NAAT* test to COVID-19
with a negative result, which has been carried out within the last 72 hours before arrival at
Amsterdam-Schiphol Airport. An additional rapid test is not required for transit passengers.
*NAAT testing to COVID-19 is the new terminology for PCR testing to COVID-19. The approved NAAT to COVID19 tests are PCR, mPOCT, NAAT, RT-PCR, RT-LAMP, and TMA tests.

DUTCH GOVERNMENT SUSPENDS UK FLIGHT BAN
The Dutch government has suspended a ban on travel to and from the UK. Flights have resumed on
15 March 2021. For South Africa and South America, the travel ban remains unchanged. Please refer
to the Dutch government or KLM website for more information.

