
 

ORIENTAÇÃO PARA VIAGENS DOMÉSTICAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD 

Viagens Domésticas Durante o COVID-19                                                                                 Atualizado a 10 de Junho de 2021 

Deve adiar as viagens até estar  totalmente vacinado. Se não estiver totalmente vacinado e tiver de viajar, siga as 
recomendações da CDC para pessoas não vacinadas.  

As pessoas que estão totalmente vacinadas com uma vacina autorizada pela FDA ou uma vacina autorizada para uso de 
emergência pela Organização Mundial de Saúde podem viajar em segurança dentro dos Estados Unidos. 

A CDC atualizará estas recomendações à medida que mais pessoas forem vacinadas, à medida que as taxas de alteração 
do COVID-19 forem alteradas, e à medida que forem disponibilizados dados científicos adicionais. Esta orientação aplica-
se às viagens dentro dos Estados Unidos e territórios dos EUA. 

Recomendações para Pessoas Totalmente Vacinadas: Se estiver totalmente vacinado, tome as seguintes medidas para 
proteger os outros durante a viagem: 

Está totalmente vacinado? 

As pessoas são consideradas totalmente vacinadas *: 

• 2 semanas depois da segunda dose numa série de 2 doses, como as vacinas Pfizer ou Moderna, ou 

• 2 semanas depois de uma vacina de dose única, como a vacina Janssen da Johnson & Johnson 

Se não cumprir estes requisitos, NÃO está totalmente vacinado. Continue a tomar todas as precauções até estar 
totalmente vacinado. 

Se tiver uma doença ou estiver a tomar medicamentos que enfraquecem o seu sistema imunitário, pode não estar 
totalmente protegido mesmo que esteja totalmente vacinado. Fale com o seu prestador de cuidados de saúde. Mesmo 
após a vacinação, pode ter de continuar a tomar todas as precauções. 

• Durante a Viagem 

o É necessário usar uma máscara sobre o nariz e a boca  nos aviões, autocarros, comboios e outras 
formas de transporte público que viajam dentro ou fora dos Estados Unidos e enquanto estão dentro 
dos edifícios nos centros de transporte dos EUA, tal como aeroportos e estações. Os viajantes não são 
obrigados a usar uma máscara nas áreas exteriores de transporte (como em áreas de convés aberto de 
um ferryboat ou no convés superior descoberto de um autocarro). 

o Siga todas as recomendações e requisitos estatais e locais, incluindo o uso de máscaras e o 
distanciamento social. 

• Depois da Viagem 

o Deve monitorizar os sintomas do COVID-19; isolar-se e ser testado se desenvolver sintomas. 

o Siga todas as recomendações ou requisitos estatais e locais. 

NÃO precisa de ser testado ou ficar em quarentena se estiver totalmente vacinado ou se tiver recuperado do COVID-19 
nos últimos 3 meses. Você ainda deve seguir todas as outras recomendações para viagens. 

Recomendações para Pessoas Não Vacinadas: Se não estiver totalmente vacinado e tiver de viajar, tome as seguintes 
medidas para se proteger a si e aos outros do COVID-19: 

• Antes da viagem: 

o Faça o teste com um teste viral 1-3 dias antes da viagem. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html#unvaccinated-people
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-planner/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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• Durante a viagem: 

o É necessário usar uma máscara sobre o nariz e a boca  nos aviões, autocarros, comboios e outras 
formas de transporte público que viajam dentro ou fora dos Estados Unidos e enquanto estão dentro 
dos edifícios nos centros de transporte dos EUA, tal como aeroportos e estações. Os viajantes não são 
obrigados a usar uma máscara nas áreas exteriores de transporte (como em áreas de convés aberto de 
um ferryboat ou no convés superior descoberto de um autocarro). A CDC recomenda que os viajantes 
que não estejam totalmente vacinados continuem a usar uma máscara e a manter a distância física 
durante a viagem. 

o Evite multidões e permaneça pelo menos 6 pés/2 metros (cerca de 2 braços) de quem não estiver a 
viajar consigo. 

o Lave frequentemente as mãos ou use desinfetante para as mãos (com pelo menos 60% de álcool). 

• Depois da viagem: 

o Faça o teste com um teste viral 1-3 dias antes da viagem E fique em casa em quarentena por 7 dias 
depois  da viagem. 

 Mesmo que teste negativo, fique em casa em quarentena durante 7 dias. 

 Se o seu teste for positivo, deve isolar-se para proteger os outros de se infetarem. 

o Se não for testado, fique em casa em quarentena durante 10 dias após a viagem. 

o Evite estar perto de pessoas que estão em maior risco de doença grave durante 14 dias, quer seja ou 
não testado. 

o Deve monitorizar os sintomas do COVID-19; isolar-se e ser testado se desenvolver sintomas. 

o Siga todas as recomendações ou requisitos estatais e locais. 

• Visite o site do departamento de saúde do seu estado, territorial, tribal, local ou ícone externo para procurar as 
últimas informações sobre onde pode ser testado. 

Referência Rápida das Recomendações para Viagens Domésticas 

Viagens Domésticas  
Recomendações e Requisitos  

Não 
Vacinado 

Totalmente 
Vacinado 

Faça o teste 1-3 dias antes da viagem  Sim 
 

Faça o teste 3-5 dias após a viagem e fique em quarentena por 7 dias. Fique em quarentena por 
10 dias se não for testado. 

Sim 
 

Monitorize-se para sintomas  Sim Sim 

Use uma máscara e tome outras precauções durante a viagem Sim Sim 

CDC. Orientação para Viagens Domésticas. 10 de julho,2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/travel-during-covid19.html 

CDC. Referência para Viagens Domésticas. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/infographic/infographic-quick-reference.html#print 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-planner/index.html
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html
https://www.cdc.gov/tribal/index.html
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
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