ROYAL AIR MAROC | NOVAS CONDIÇÕES DE ACESSO A MARROCOS
Caros colaboradores,
Bom dia,
Na sequência do comunicado emitido ontem pelas autoridades marroquinas, vimos pelo
presente informar as condições de viagem para passageiros provenientes de Portugal :
-

Todos os passageiros devem apresentar um teste PCR negativo ao Covid19 com menos
de 48 horas desde a colheita.

-

Os passageiros são agora classificados em 2 categorias :

1. Os portadores de Certificado de Vacinação, que ateste que a pessoa está totalmente
vacinada há pelo menos 14 dias com uma das vacinas aceites em Marrocos, estão isentos de
quarentena ;
2. Os passageiros não vacinados ou não totalmente vacinados (por exemplo só com 1 toma
no caso de vacinas de 2 tomas), devem ser submetidos a isolamento sanitário de 10 dias, com
os custos a cargo do passageiro, num dos hotéis designados pelas autoridades, cuja lista se
encontra em anexo (para o efeito deve ser apresentada uma declaração de honra,
devidamente preenchida e assinada, a qual se encontra em anexo). Um teste PCR de controlo
será realizado no 9° dia.
Os passageiros da Lista B que permaneceram num país da Lista A durante 10 dias ou mais
antes da sua chegada a Marrocos não serão afectados pela quarentena.
Os passageiros devem apresentar uma ficha sanitária devidamente preenchida antes do
embarque, a qual pode encontrar no seguinte site : http://www.onda.ma/ ou em anexo deste
email. Tem de ser informada a morada do passageiro em Marrocos, assim como 2 números
de telefone, permitindo localizá-lo caso seja necessário, nos 10 dias que seguem à chegada a
Marrocos.
NB : as crianças com menos de 11 anos estão dispensadas do teste PCR,
independentemente do país de origem.
Lamentamos os constrangimentos causados por esta medida.
Gratos pela compreensão.

English Version

ROYAL AIR MAROC | NEW CONDITIONS OF TRAVEL FOR PASSENGERS FROM
PORTUGAL TO MOROCCO
Good morning,
Following the statement issued yesterday by the Moroccan authorities, we inform the conditions
of travel for passengers from Portugal:
- All passengers must submit a negative PCR test to Covid19 within 48 hours of collection.
- Passengers are now classified into 2 categories:
1.

Holders of a Vaccination Certificate, certifying that the person has been fully vaccinated
for at least 14 days with one of the vaccines accepted in Morocco, that are exempt from
quarantine;
2. Passengers who are not vaccinated or not fully vaccinated (for example, with only 1 dose
in the case of 2 dose vaccines), must undergo a 10-day sanitary isolation, at passengers’s
cost, in one of the hotels designated by the authorities , whose list is attached. Also a
declaration of honor, duly completed and signed, which is attached should be presented.
A control PCR test will be performed on the 9th day.
List B passengers, who have stayed in a List A country, for 10 days or more prior to their arrival in
Morocco, will not be affected by the quarantine.
Passengers must present a health form duly completed before boarding, which can be found on
the following website: http://www.onda.ma/ or in the attachement of this email. Passenger's
address in Morocco must be informed, as well as two reachable phone numbers for contact,
within 10 days of arrival in Morocco.
NB: children under 11 are exempt from the PCR test, regardless of their country of origin.
We regret the constraints caused by this measure.
Thanks for the understanding.

