
 
 

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | REQUISITOS | VIAGENS 
INTERNACIONAIS PARA UCRÂNIA  

 
A Ukraine International Airlines informa que, no período de 8 de janeiro a 24 de janeiro de 
2021, estarão em vigor algumas restrições temporárias na Ucrânia. Este país, à semelhança 
do nosso, encontra-se numa fase de contenção do vírus. As fronteiras da Ucrânia, no 
entanto, permanecem abertas.    
 
Portugal, sendo uma red zone, tem algumas restrições associadas. Cidadãos provenientes 
de Portugal devem instalar a aplicação “Vdoma” e podem escolher uma das 3 opções:  
1. Observação em locais especializados;    
2. Isolamento voluntário durante 14 dias no local de residência usando a aplicação 
“Vdoma”;    
3. Sujeitar-se ao teste PCR.   
  
O facto do cidadão possuir um certificado de anticorpos COVID-19 não o isenta da 
necessidade de se submeter ao teste COVID-19 pelo método PCR, à chegada.   
  
  

    

      

PORTUGAL   
ZONA VERMELHA   
Isolamento voluntário: Isolamento  durante 14 dias no local de residência usando a 
aplicação “Vdoma”;  
    
Teste COVID-19: O isolamento voluntário não é necessário, caso seja apresentado um teste 
PCR negativo efetuado dentro das 48 horas, antes da entrada no país.   
 
COVID-19 - SEGURO: É obrigatório apresentar uma apólice de seguro emitida por uma 
seguradora ucraniana ou estrangeira com um escritório de representação na Ucrânia.      

 
Recomendações de viagem 

  

  
As políticas definidas pelos países mudam muito rapidamente, certifique-se que tem na sua 
posse a informação mais recente, antes de viajar.   

  

 Clique aqui 

 
 
 

English Version 

http://mkt.atr.co.pt/go/4620f770e8952676d3--bbfdb385fa3715f-79123ed--2755c18e7ewfweORYVeuqe8sgTb


 
 

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES| REQUIREMENTS FOR INTERNATIONAL 
TRAVEL TO UKRAINE 

 
Ukraine International Airlines informs that from January 8 to January 24, 2021 some temporary 
restrictions will be in force in Ukraine. This country, like ours, is in a phase of virus containment. 
The borders of Ukraine, however, remain open.    
  
Portugal, being a red zone, has some associated restrictions. Citizens from Portugal should 
install the application "Vdoma" and can choose one of three options:  
1. Observation in specialized places;    
2. Voluntary isolation for 14 days in the place of residence using the application "Vdoma";    
3. Subject to the PCR test.   
  
The fact that the citizen has a certificate of antibodies COVID-19 does not exempt him from the 
need to undergo the test COVID-19 by PCR method, on arrival.   
  
  

 
  
PORTUGAL 
   
RED ZONE   
  
Voluntary isolation: Isolation for 14 days at the place of residence using the "Vdoma" application;  
    
COVID-19 test: Voluntary isolation is not necessary if a negative PCR test is presented within 48 
hours before entry into the country.   
  
COVID-19 - INSURANCE: It is mandatory to present an insurance policy issued by a Ukrainian 
or foreign insurance company with a representative office in Ukraine.    
  
  
Travel Recommendations 
  
Policies set by countries change very quickly, make sure you have the latest information in your 
possession before you travel.  
 

Click here 

 

http://mkt.atr.co.pt/go/4620f770e8952676d3--bbfdb385fa3715f-79123ed--2755c18e7ewfweORYVeuqe8sgTb

