BEIJING CAPITAL AIRLINES | SOLICITAÇÃO ONLINE DE CODIGO DE DECLARAÇÃO
DE SAUDE COM A MARCA "HDC" PARA PASSAGEIROS ESTRANGEIROS
Caro Agente,
A partir de 11 de novembro de 2020, os passageiros estrangeiros que partirem de Portugal
com destino à China devem fazer solicitação online do Código de Declaração de Saúde com a
marca "HDC".
Os passageiros estrangeiros podem aceder ao site http://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ através de
computador ou telemóvel, preenchendo as informações online, declarando o estado de
saúde e carregando os resultados negativos de testes de ácido molecular RT-PCR e serológico
para pesquisa de anti-corpo da Classe IgM para Covid-19 e outros materiais solicitados.
As informações acima referidas serão verificada pela Embaixada da China e o Código de
Declaração de Saúde com a marca "HDC" (versão eletrônica em anexo) será emitido pela
forma de código QR no mesmo site.
Os passageiros estrangeiros devem apresentar versão eletrônica ou impressa do código QR
no embarque para que a companhia aérea faça a verificação.

Para qualquer dúvida ou esclarecimento, agradecemos que contactem directamente a
Embaixada da China em Portugal.
Cumprimentos,
Beijing Capital Airlines

English Version

BEIJING CAPITAL AIRLINES | ONLINE REQUEST FOR HEALTH DECLARATION
CODE WITH THE "HDC" MARK FOR FOREIGN PASSENGERS
Dear Agent,
From 11 November 2020, foreign passengers departing from Portugal to China must apply
online for the Health Declaration Code with the "HDC" mark.
Foreign passengers can access http://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ via computer or mobile phone
by completing the online information, declaring their state of health and loading the negative
results of RT-PCR molecular acid and serological tests for IgM Class antibody research for
Covid-19 and other requested materials.
The above information will be verified by the Chinese Embassy and the Health Declaration
Code with the mark "HDC" (electronic version attached) will be issued in QR code form on the
same website.
Foreign passengers must submit either the electronic or printed version of the QR code at
boarding for the airline to verify.
For any questions or clarification, please directly contact the Chinese Embassy in Portugal.
Best regards,
Beijing Capital Airlines

