ATENCIÓ, AVÍS IMPORTANT

Arran de la informació divulgada que es va publicar al Despatx No. 11820-B / 2021, que
defineix les mesures aplicables a les fronteres terrestres durant la vigència de les
mesures especials en el camp de les proves, és a dir, del 1 de desembre al 9 de gener
del 2022.
Així, tots els ciutadans que pretenguin ingressar al territori nacional portuguès a través
de la frontera terrestre han d'estar en possessió d'un certificat digital COVID UE.
Si no és titular del Certificat de Vacunació, haurà de presentar:
a) Certificat en el mode de prova o recuperació; o
b) Prova de la realització de laboratori d'una prova d'amplificació d'àcids
nucleics (TAAN), realitzada les darreres 72 hores, amb resultat negatiu; o
c) Comprovant de prova ràpida d'antigen (TRAg) per cribratge d'infecció per
SARS -CoV -2, realitzada les darreres 48 hores, amb resultat negatiu.
Tot i això, els ciutadans de països classificats com d'alt nivell de risc, és a dir, quan es
troben al nivell vermell o vermell fosc, i no han presentat el Certificat Digital COVID de
la UE en el mode de prova o recuperació (en aquests casos no és suficient el Certificat
de Vacunació COVID), haurà de presentar:
a) Prova d'haver realitzat una prova de PCR realitzada les darreres 72 hores,
amb resultat negatiu; o
b) Constància de prova d'antigen realitzada les darreres 48 hores, amb resultat
negatiu.
Aconsellem que abans de cada servei consulteu la web del Centre Europeu per al
Control i la Prevenció de Malalties per comprovar la classificació de cada país:
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#globaloverview-tab
Queden exclosos d'aquestes normes d'anàlisi les següents, fins i tot si procedeixen de
països classificats com d'alt nivell de risc, i la presentació d'un Certificat de Vacunació
COVID és suficient:
a) treballadors transfronterers, entesos com aquells que desenvolupen activitats
professionals regulars dins dels 30 km de la frontera;
b) treballadors de serveis essencials, és a dir, transportistes, treballadors
d'emergència i socors, seguretat i serveis d'emergència.

