Exemplo de declaração / questionário de saúde do viajante
(a ser preenchido antes do embarque por todos os passageiros acima de 18 anos. Um formulário por adulto)

Data: ______________
Navio: _____________
Porto: _____________
Cabine: ____________
Nome (como mostrado no passaporte): _____________
Nomes de todas as crianças que viajam com você com menos de 18 anos:
_____________
_____________
_____________
_____________
Para nos ajudar a proteger a saúde e a segurança dos passageiros e da tripulação neste cruzeiro,
solicitamos que você responda às seguintes perguntas:
1. Você ou qualquer pessoa listada acima viajou pela Coréia do Sul, Irã, China, incluindo Hong Kong
e Macau e qualquer município da Itália sujeito a medidas de bloqueio (quarentena) pelo governo
italiano, nos últimos 14 dias? S / N
2. Você, ou qualquer pessoa listada acima, teve contato próximo ou ajudou a cuidar de alguém
suspeito ou diagnosticado como portador de novo coronavírus ou que esteja atualmente sujeito a
monitoramento de saúde para possível exposição ao novo coronavírus? S / N
3. Você ou qualquer pessoa listada acima tem febre (38C° ou superior), sente febre ou calafrios, tosse
ou dificuldade em respirar? S / N
Se você respondeu "SIM" à pergunta (3), você será avaliado gratuitamente por um membro da equipe
médica do navio. Você poderá viajar, a menos que se suspeite que tenha uma doença de interesse
internacional em saúde pública.
As informações deste questionário podem ser relatadas às autoridades de saúde pública relevantes. As
penalidades podem ser aplicadas a qualquer pessoa que conscientemente e deliberadamente faça uma
declaração ou representação falsa, fictícia ou fraudulenta.
Certifico que a declaração acima é verdadeira e correta e compreendo que quaisquer respostas
desonestas podem ter sérias implicações na saúde pública.

Assinatura: ________________________
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