UNITED AIRLINES | REQUISITOS | VIAGENS INTERNACIONAIS PARA EUA
Os requisitos de testagem estão em evoluir e tornam-se rapidamente numa exigência, como forma
de travar a propagação da COVID-19. Visite a página Travel Notices para informações
importantes, restrições de viagem e políticas de exceção. Inclui informações atualizadas sobre
viagens internacionais para o Reino Unido.
Viagens para os Estados Unidos ou em trânsito para outros destinos
A partir de 26 de janeiro de 2021, o CDC - U.S. Centers of Disease Control – exige que
todos os passageiros com destino aos Estados Unidos ou em trânsito para outros
destinos, incluindo cidadãos americanos, apresentem prova de um teste negativo à
COVID-19, ou documentação de recuperação. Aceda a U.S. requirements

Política de excepção para reservas existentes com viagens internacionais para ou
em trânsito nos Estados Unidos, desde que cumpram os seguintes critérios:
• Datas originais de viagem: 13 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.
• A taxa de alteração e qualquer diferença de tarifa não será cobrada em novos
voos United com saída até 25 de janeiro de 2021 inclusive.
• A nova viagem tem de ser reservada na mesma cabine e para a mesma
origem/destino.
• Agências de Viagens: Introduza em OSI o seguinte código: 7JCPB
Saiba mais

Mantenha-se actualizado sobre requisitos de viagens
Devido às constantes alterações, é difícil manter-se atualizado. Veja abaixo algumas
ferramentas úteis. Estamos também a trabalhar numa forma de fornecer novas
tecnologias para tornar mais fácil encontrar a informação necessárias sobre a exigência
de testes.
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Travel Notices
See what’s open for travel: interactive guide
International travel requirements
U.S. CDC: Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test
Como sempre, consulte as entidades governamentais locais para informações de última
hora.

English Version

UNITED AIRLINES | REQUIREMENTS FOR INTERNATIONAL TRAVEL TO USA
The testing requirements are evolving and quickly becoming a requirement, as a way to stop the
spread of COVID-19. Visit the Travel Notices page for important information, travel restrictions
and exception policies. Includes up-to-date information on international travel to the UK.
Travel to the United States or in transit to other destinations
Beginning January 26, 2021, the U.S. Centers of Disease Control (CDC) requires all passengers
bound for the United States or in transit to other destinations, including U.S. citizens, to present
proof of a negative COVID-19 test, or recovery documentation. Access U.S. requirements

Exceptional policy for existing reservations with international travel to or in transit through the
United States, provided they meet the following criteria:
- Original travel dates: January 13, 2021 to February 15, 2021.
- The change fee and any fare difference will not be charged on new United flights departing on
or before January 25, 2021.
- New travel must be booked in the same cabin and to the same origin/destination.
- Travel Agencies: Enter the following code in OSI: 7JCPB
Saiba mais
Keep up to date on travel requirements
Due to the constant changes, it is difficult to keep up to date. See below some useful tools. We
are also working on a way to provide new technologies to make it easier to find the necessary
information about the testing requirement.
• Travel Notices
• See what’s open for travel: interactive guide
• International travel requirements
• U.S. CDC: Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test
As always, consult local government agencies for last-minute information.

