
Os Centros de Controle de Doenças dos EUA  
(CDC) atualizaram as diretrizes para viajantes de navios de cruzeiro na sexta-feira passada. 

A partir de 20 de agosto de 2021, o CDC recomenda que aqueles com maior risco de doenças graves do 

Covid-19 evitem completamente os cruzeiros. Isso independentemente do estado vacinal.uma rede 

amarrada a duas palmeiras na praia. navio de cruzeiro no fundoPessoas não recomendadas para viagens 

de navio de cruzeiro. 

Aqueles não recomendados para qualquer tipo de viagem de navio de cruzeiro são pessoas de qualquer 

idade com certas condições médicas subjacentes, pessoas com sistema imunológico enfraquecido, 

pessoas que tomam medicamentos que suprimem seu sistema imunológico e idosos. 

 Isso ocorre porque esses indivíduos são mais propensos a ficar gravemente doentes se 

contraírem o vírus.  
Mesmo as pessoas que não estão vacinadas contra a Covid-19 devem evitar viajar em navios de 

cruzeiro.De acordo com a orientação do CDC, as vacinas reconhecidas incluem Pfizer, Moderna, Janssen 

e AstraZeneca / Oxford.mulher por trás segurando o chapéu na cabeça no navio de cruzeiro olhando 

para a águaO guia de viagens de navios de cruzeiro está em constante evolução.  

Como afirma o site do CDC, "o vírus se espalha facilmente entre pessoas em espaços confinados a bordo 

de navios, e a possibilidade de contrair Covid-19 em navios de cruzeiro é alta. Surtos de Covid-19 foram 

relatados em navios. navio de cruzeiro". 

Essas novas restrições incluem todas as viagens em navios de cruzeiro, incluindo cruzeiros fluviais, nos 

Estados Unidos e no exterior.restaurante em um cais de cruzeiro em um dia ensolaradoSe você é uma 

pessoa com maior risco de doença grave e está pensando em planejar uma viagem a bordo de um 

cruzeiro, recomendamos que consulte seu médico. 

Observe que este novo guia do CDC é limitado 

apenas a passageiros de navios de cruzeiro e não 

exclui todos os estilos de viagem.Barco de 

cruzeiro fluvial em Passau, Alemanha.  

A indústria de navios de cruzeiro e sua 

recuperaçãoCom os casos de Covid aumentando 

nos Estados Unidos e uma variante delta 

altamente contagiosa, a indústria se preocupa em 

ameaçar sua recuperação, depois de mais de um ano em que todas as viagens de navios de cruzeiro 

foram interrompidas. 

Em um reinício impaciente, alguns navios de cruzeiro navegaram para os Estados Unidos desde junho 

passado, após 15 meses de atracação devido à pandemia em andamento.família de quatro pessoas 

andando de mãos dadas na praia em um cruzeiro. pôr do sol e navio de cruzeiro ao fundo.Protocolos de 

segurança para viajantes de navios de cruzeiro. 



O site do CDC oferece alguns conselhos importantes de saúde para viajantes de navios de cruzeiro. É 

recomendável que você leia o seguinte se estiver planejando fazer um cruzeiro a qualquer momento em 

um futuro próximo:     

Não embarque no navio de cruzeiro se tiver sintomas de Covid-19, se tiver Covid, estiver aguardando os 

resultados de um teste Covid recente ou se tiver estado em contato direto com alguém que testou 

positivo para coronavírus no passado 14. dias (a menos que você tenha se recuperado do vírus nos 

últimos 90 dias).     

Obtenha um seguro de viagem que cubra tratamento médico no exterior e evacuação de 

emergência apenas por precaução.     
Todos os viajantes de navios de cruzeiro devem estar totalmente vacinados contra o Covid-19, com no 

mínimo 14 dias antes da última dose.    Ter um resultado negativo do teste viral Covid 1-3 dias antes de 

partir em um navio de cruzeiro.     

Lave bem as mãos e com frequência.mulher tirando uma foto de navios de cruzeiro navegando à 

distânciaOutras Diretrizes de Segurança em Viagem para Cruzeiros do CDC    Use uma máscara facial em 

espaços públicos compartilhados. Linhas de cruzeiro individuais podem exigir que passageiros e 

tripulantes usem máscaras enquanto estiverem dentro do navio.  

No início deste ano, o CDC emitiu uma Ordem de Máscara para viajantes em todas as formas de 

transporte público (incluindo cruzeiros).    Em caso de desconforto e/ou sintomas de Covid-19, é 

aconselhável permanecer na cabine e contatar imediatamente o centro médico de bordo.    Faça o teste 

3-5 dias após o retorno do seu cruzeiro. 

• Ao planejar sua viagem, recomendamos que você leia as diretrizes mais recentes para cada 

destino que visitar, pois as restrições de viagem variam de região para região.  

• INSCREVA-SE PARA NOSSO ÚLTIMO POSTDigite seu endereço de e-mail para se inscrever nas 

últimas notícias de viagens do  

• , diretamente na sua caixa de entradaIsenção de responsabilidade: as regras e restrições de 

viagem atuais estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  

• A decisão de viajar é, em última análise, sua responsabilidade. 

 Entre em contato com seu consulado e/ou autoridades 

locais para confirmar a entrada de sua nacionalidade e/ou 

quaisquer alterações nos requisitos de viagem antes da 

viagem. unitapastorale.org não aprova viagens contra avisos 

do governo Então, vamos abordar o NoroVirus. 

 Todos devem evitar fazer um cruzeiro, pois também existe 

o risco desse vírus ??  

É altamente contagioso e colocará as pessoas em quarentena 

por até 5 dias. Ah sim, ninguém morreu disso até onde os relatórios de MSM vão.Resolva isso para mim: 

por que APENAS a indústria de cruzeiros? Por que outras formas de viagem são "OK"? Avião, trem, 

ônibus, metrô...Tomemos o AVIÃO como exemplo: 



 Voos, às vezes por MUITO LONGAS horas sem escala! <== Sentado ao lado, atrás, na frente, em um 

corredor de 1,5 pés - usando uma máscara, mas removida para comer / beber (que algumas pessoas 

"leitem" que mascaravam o tempo "off"), mas perfeitamente aceitável, aparentemente SEM medo sério 

de CV- 19? 

Assim como o mundo foi reabrindo gradualmente o turismo no início do verão, vem uma “variante” e 

*BOOM*: o CDC intervém e impõe ordens tão pesadas quanto março de 2020. Demos 20 passos para 

trás.De propósito? Por que 2020 e 2021 quase não relataram nenhum caso de gripe A e B: toda gripe é 

"Covid"?Quando vai acabar? Meus clientes que cancelaram seus planos de viagem (de todas as formas) 

pelo edital do CDC na última semana de julho estão cancelando sua RAIVA por isso.  

Muitos veem isso como uma manobra política.  
Eles me dizem que NÃO têm medo do Covid (se estão vacinados ou não - eu não pergunto, eles 

oferecem essa informação em conversa).Como alguém da indústria de viagens, NÃO vejo uma luz no fim 

do túnel. E estou começando a acreditar em meus clientes POV que isso é político. 

 Reabertura e regresso à normalidade: aconselhamento psicológico 

numa pandemiaO que significa reabrir, o que significa recomeçar, 

como planejar a mudança e como prevenir possíveis distúrbios 

psicológicos, essas e outras questões vêm ao nosso olhar interior 

enquanto nos preparamos para retornar a um mínimo de hábito da 

normalidade cotidiana, como viveu isso antes da pandemia.  

Porque se é verdade que não será como antes, como muitas vezes 

ouvimos, no sentido de que a experiência da pandemia comparou o psiquismo coletivo ao morrer, ao 

mesmo tempo só podemos dizer que a vida, como força de Eros que o anima, não pode ser detido e, 

portanto, reafirmará e vencerá continuando. 


