
PROTOCOLOS DE SEGURANÇA 

 
uma viagem segura e inesquecível. 

Primeiro de tudo: tripulantes e passageiros 100% 

Mais segurança na próxima viagem em alto-mar dos 
seus clientes com a Norwegian Cruise Line ;)

 *Somente em viagens na Europa, regulamentações governamentais locais atuais 
exigem que todos os passageiros usem máscara a bordo. 

Protocolos essenciais:

Assim, todos podem aproveitar o cruzeiro :)

Quais vacinas serão aceitas?

Tripulação e 
passageiros 100% 

vacinados

Capacidade de 
passageiros controlada

Higienização das mãos e 
nos de espaços comuns

Testes universais, como 
testes PCR, e protocolos 

antes do embarque

Check-in socialmente 
responsável e  
mais prático

• Sem necessidade do uso de máscara*

• Sem exigência de distanciamento social 

• Todos os restaurantes e experiências 
estarão totalmente abertos 

NORWEGIAN  
CRUISE LINE 

• Sem restrições em excursões em terra 

• Sem restrições de capacidade 

• Segurança por todos os lados

Para navios embarcando ou desembarcando em portos dos EUA:
Protocolo de vacinação de marca única autorizado pela Administração de Alimentos 
e Medicamentos dos EUA (FDA) e/ou pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 2 
semanas após o recebimento da dose final. Incluindo J&J Janssen, Pfizer-BioNTech, 
Moderna, AstraZeneca/Oxford (Vaxzevria & CoviShield), Sinopharm BIBP e Sinovac. 
Essas vacinas são listadas como exemplos. Consulte os sites da FDA ou da OMS para 
ver a lista completa de aprovação até o momento.
Um protocolo de vacinação mista com combinações somente de Pfizer-BioNTech ou 
Moderna (vacinas de mRNA) com um intervalo mínimo de 28 dias.
Para todas as demais embarcações partindo de portos fora dos EUA:

Qualquer protocolo de vacinação de marca única aprovado pela Administração de 
Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), Agência Europeia de Medicamentos 
(EMA) ou Organização Mundial da Saúde (OMS) 2 semanas após o recebimento da 
dose final. Incluindo J&J Janssen, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford 
(Vaxzevria & CoviShield). Essas vacinas são listadas como exemplos. Consulte os 
sites da FDA, EMA ou OMS para ver a lista atualizada de todas as vacinas aprovadas.
Um protocolo de vacinação mista com combinações somente de AstraZeneca, 
Pfizer-BioNTech ou Moderna com um intervalo mínimo de 28 dias.
Observação: pessoas recebendo uma vacina da J&J Janssen contra COVID-19 antes 
ou depois de outra vacina contra COVID-19 são consideradas totalmente vacinadas 
contra a COVID-19 2 semanas após receberem a dose única da vacina J&J Janssen.

Vacinas recebidas em estudos clínicos não serão aceitas, pois eles não especificam a 
vacina recebida.

Estar totalmente vacinado significa concluir todo o protocolo de vacinação, portanto, 
NÃO são consideradas como totalmente vacinadas pessoas que tomaram uma 
única dose de AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinopharm ou Sinovac após 
se recuperarem de COVID-19.


