Alpes Franceses

Documentos sanitários obrigatórios para aceder ao Resort
Para reforçar o nosso protocolo "Juntos em Seguran ça", para entrar no Resort precisará do seu Certificado Digital,
seja em formato digital ou em papel, que será sempre verificado com um documento de identidade na recepção e
mostrará um dos seguintes::
- certificado de vacinação completa contra a Covid-19 (certificado em francês ou inglês) * uma ou duas doses,
dependendo da vacina administrada
- Certificado de recuperação da COVID-19 nos últimos 11 dias e menos 6 meses
- ter efectuado um PCR ou teste de antigénio com resultado negativo menos de 48 horas antes da chegada ao Resort
Na ausência de um destes docum entos, o acesso ao Resort será negado a eles e ao seu acompanhante para
menores ou o(s) adulto(s) que os acompanha(m), caso exista(m). Descubra mais.>

Formalidades

Entrada em França do estrangeiro:

Para reentrar em Portugal:
Para aqueles que entram ou saem de Estados ou territórios estrangeiros (UE/Extra UE), as seguintes novas medidas estão em vigor de 16 de
Dezembro até 31 de Janeiro de 2022:
A entrada no território nacional de pessoas que tenham permanecido ou transitado nos 14 dias anteriores em um ou mais estados/territórios da lista
'C' (incluindo a França) está vinculada à apresentação de:
- PLF (Formulário de Localização de Passageiros) no link https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card deve ser preenchido um
formulário por passageiro .
- Certificado de um teste PCR ou antigéneo com resultado negativo 48 horas antes da entrada em Portugal.
- Um Certificado Covid-19 ou outra certificado equivalente mostrando, alternativamente:
-uma vacinação anti-SARS-CoV-2 bem sucedida, com prova de conclusão do ciclo de vacinação prescrito pelo menos catorze dias antes;
-recuperaram da COVID-19 e cessaram o isolamento prescrito após infecção com SRA-CoV-2.
Aqueles que não preencherem os requisitos acima mencionados devem submeter-se a uma quarentena obrigatória de cinco dias, após a qual deve
ser produzido um teste negativo.

1. Ski e desportos invernais
O passe de saúde é exigido a todos os utilizadores das instalações de esqui (a partir dos 12 anos de idade), serão
efectuados controlos aleatórios no início das instalações de esqui.
Para mais informações, por favor visite o website da estância de esqui digitando: gabinete de turismo e o nome do
destino.

2. Use a máscara
Para garantir a sua segurança e a segurança dos seus entes queridos,
ADQUIRIRIR UMA MÁSCARA SERÁ MANDATÓRIA PARA TODOS A
PARTIR DE 6 ANOS VELHOS.
Os requisitos estão sujeitos aos regulamentos locais e podem mudar à
medida que a situação evolui.
Aconselhamo-lo a trazer a sua própria máscara. Pode comprá-la na
boutique do Resort, se desejar.

3. Entretenimento
De acordo com os regulamentos actuais, a dança não será possível até 23 de Janeiro.
Como sempre, haverá numerosas actividades para desfrutar em conjunto no espírito de convívio Club Med.

Proteger-nos e proteger os outros,
respeitamos juntos os gestos de
segurança

Descubra o programa Juntos em Segurança no nosso site
Informação de 7/01/2022. As medidas apresentadas neste documento podem mudar a nível local,
dependendo da regulamentação local, regional ou nacional em vigor no momento da sua estadia.

