
INTRODUÇÃO
A principal prioridade das companhias de cruzeiros associadas à

CLIA é a saúde e segurança da tripulação, dos passageiros e das

comunidades que os navios visitam. A Política de Membros para

SARS-CoV-2 se aplica a todas as companhias de cruzeiros que

estiverem transportando 100 ou mais pessoas a bordo em itinerários

para águas internacionais em todo o mundo.

Esta Política se junta ao Compêndio de Políticas de Membros da CLIA,

com todos os elementos da política aplicáveis no mundo, exceto onde

tais elementos são proibidos por lei ou por autoridade governamental e

onde não houver requisitos mais rigorosos em vigor por governos e

autoridades de saúde.

FASES DE RETORNO DAS CIAS AO
ATENDIMENTO A PASSAGEIROS
As companhias devem usar uma abordagem em fases antes da

retomada das operações completas.

• Fase 1: Reinício;

• Fase 2: Eficácia demonstrada de protocolos - retomada completa

modificada;

• Fase 3: Disponibilidade de tratamentos, terapêuticas e / ou

vacinas eficazes - retomada completa modificada;

• Fase 4: O novo normal.

PROTOCOLOS DOS MEMBROS
No reinício, a Política é mais rigorosa e inclui:

Instalações, Equipamentos, Pessoal
e Procedimentos Médicos

A. Instalações Médicas

Modificar ou melhorar as instalações médicas para fornecer

cuidados intensivos a bordo para casos COVID-19 e para

separar pessoas potencialmente infecciosas daquelas com

doenças não infecciosas.

B. Equipamento e Suprimentos Médicos

Complementar o equipamento médico especificado pelas

Diretrizes 2019 do American College of Emergency

Physicians (ACEP), incluindo equipamentos de diagnóstico,

máscaras faciais e EPI.

C. Equipe Médica

• Aumentar a equipe médica a bordo além dos

requisitos das Diretrizes ACEP 2019.

• Identificar os indivíduos responsáveis pelos aspectos de

saúde da operação do navio. Designar uma entidade em

terra para a gestão de casos COVID-19.

D. Procedimentos

• Utilizar comunicações e procedimentos aprimorados para

promover o relato de doenças.

• Implementar um programa de verificações diárias de

temperatura e triagem de sintomas para passageiros e

tripulantes.

• Coordenar com portos, terminais e prestadores de serviços

para facilitar o distanciamento adequado. Estabelecer

relações com instalações médicas em terra que oferecem

telemedicina.

Iremos atender ou exceder os requisitos das Diretrizes de cuidados de

saúde da AECPpara instalaçõesmédicasde navios de cruzeiro.

Configuração e Saneamento de Navios

• Designar cabines de isolamento para casos possíveis e
confirmados.

• Gerenciar a densidade populacional para facilitar o distanciamento
físico.

• Implementar estratégias de mitigação de risco de

gerenciamento de ar e fornecer equipamentos de lavagem

e / ou higienização das mãos.

Medidas para a Tripulação
• Realizar testes em todos os membros da tripulação para

SARS-CoV-2, com um requisito de resultados negativos antes

da partida de casa; antes de embarcar no navio; após a

conclusão de uma quarentena mínima de sete dias; e pelo

menos mensalmente.

• Exigir que a tripulação use máscaras faciais a bordo em espaços

públicos, áreas de fundos e áreas de serviço, em terminais,

destinos e durante excursões.

• Fornecer treinamento à tripulação no embarque e em intervalos

periódicos.

• Limitar a ocupação da cabine da tripulação.

• Fornecer à tripulação acesso a recursos de saúde mental quando

necessário para quarentena ou isolamento a bordo.
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Medidas para Passageiros em todo o
Processo do Cruzeiro

A. Comunicações a partir da Reserva

• Comunicar-se com os passageiros antes de fazer a reserva,

antes de viajarem para o navio e na chegada aos portos e

terminais sobre os riscos SARS-CoV-2 e requisitos de

triagem.

• Fornecer aos hóspedes uma lista de embalagem antes

da partida para produtos de higiene e saneamento.

B. Antes do Embarque e nos Terminais

• Verifique se os terminais estão desinfetados antes, durante e

após cada embarque.

• Escalonar as chegadas dos convidados nos terminais de
embarque.

• Antes do embarque, exija que todos os passageiros

preencham uma declaração de saúde para triagem de

doença e histórico de contato e atestem sua disposição em

cumprir os protocolos de saúde.

• Exigir que todas as pessoas sejam submetidas a exames de

saúde antes do embarque e tenham um resultado negativo no

teste. Qualquer pessoa que tiver um resultado positivo nos 14

dias anteriores ao embarque, e seus contatos próximos, terá o

embarque negado.

C. A Bordo dos Navios

• Exigir o uso de máscaras por todos os passageiros a bordo

em espaços públicos internos e externos onde o

distanciamento físico não pode ser mantido.

• Alinhar o distanciamento físico a bordo dos navios de

acordo com os requisitos das autoridades de saúde em

terra.

D. Nos Destinos

• Coordenar visitas aos destinos que implementaram

protocolos de mitigação SARS-CoV-2.

• Organizar com os parceiros portuários os cenários de

desembarque dos casos COVID-19.

• Notificar imediatamente casos de doença a

todos os destinos pretendidos.

• Só permitir desembarques em ilhas privadas, paradas

remotas em cruzeiros expedicionários e / ou como parte

de excursões em terra organizadas em portos de escala

de acordo com os protocolos prescritos pelo operador de

cruzeiros que atenderem ou excederem os requisitos das

autoridades governamentais e de saúde.

• Desembarque escalonado de hóspedes nos destinos.

• Exigir o uso de máscaras faciais pelos passageiros em todos

os destinos e durante as excursões em áreas internas e

externas onde o distanciamento físico não pode ser mantido.

Detecção e Gerenciamento de Casos
• Carregar e usar kits de teste de diagnóstico e isolar

imediatamente casos possíveis ou confirmados de SARS-CoV-

2 ou COVID-19 em cabines de isolamento reservadas e pré-

designadas.

• Exigir que todas as pessoas que interagem com pacientes

isolados usem EPI adequado.

• Implementar protocolos de resposta para identificar rapidamente e

colocar em quarentena os contatos próximos de casos COVID-19

suspeitos ou confirmados.

• Utilizar recursos de rastreamento de contato.

• Realizar triagem e teste de desembarque de passageiros

que são contatos próximos de casos COVID-19 confirmados.

Mobilização de Resposta
• Estabelecer um plano para compartilhar informações no caso de

uma infecção por SARS-CoV-2 durante ou após um cruzeiro.

• No desembarque, devido ao cumprimento dos limites do caso e /

ou cancelamento do cruzeiro, executar procedimentos de

desinfecção aprimorados.

Implementação, Auditoria e Revisão
• A implementação desta Política é uma condição para

a adesão à CLIA.

• Após qualquer cruzeiro em que o SARS-CoV-2 ou COVID-19

seja detectado, os Membros devem conduzir uma revisão

para identificar oportunidades de melhorias.

• Os protocolos associados à Política COVID-19 devem ser

incorporados ao Sistema de Gestão de Segurança de cada navio

e / ou sujeitos a auditoria de terceiros ou um nível equivalente de

responsabilidade.

Procedimentos Suplementares 
Específicos para Marcas / Navios

Desenvolver planos conforme necessário para implementar esta política

e refletir sobre todos os detalhes necessários para os protocolos de

prevenção, vigilância e resposta específicos do navio ou da frota,

aplicáveis nos portos e regiões em que operam. Esses planos devem

também abordar os serviços contratuais, se houver, que prevejam

medidas e procedimentos de resposta médica aplicáveis para transporte

e cuidados em terra.
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