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Para proteção de todos, adote sempre as medidas gerais recomendadas: fazer a higiene das mãos,
cumprir a etiqueta respiratória, manter o distanciamento físico e usar máscara.
Sugere-se a consulta das recomendações e medidas de prevenção emitidas pela Direção Geral de Saúde, em
consonância com a Organização Mundial de Saúde.
Direção Geral de Saúde - https://covid19.min-saude.pt
Resposta de Portugal ao COVID-19 - https://covid19estamoson.gov.pt
Pode obter informações atualizadas sobre a evolução da pandemia COVID-19 em Portugal através da Organização
Mundial da Saúde - https://covid19.who.int/region/euro/country/pt
Em território português, quem apresentar sintomas como tosse, febre e dificuldade respiratória deve contactar de
imediato o Serviço Nacional de Saúde através do telefone (+351) 808 24 24 24 (SNS24).
De acordo com a Lei portuguesa, todos os cidadãos estrangeiros têm acesso ao Serviço Nacional de
Saúde. No entanto, existem procedimentos específicos no acesso, tendo em conta o país de origem, se é ou não um
país da União Europeia ou se for um país que tenha um acordo bilateral com Portugal. Mais informações em
http://www2.acss.min-saude.pt/Default.aspx?TabId=1180&language=en-US%20
Os estrangeiros que pretendam fazer o teste ao Covid-19 após a chegada, antes da partida ou a qualquer momento,
em Portugal Continental ou na Madeira, podem fazê-lo num dos hospitais e clínicas incluídos no Portugal Health
Passport, com suporte personalizado em idioma estrangeiro. O teste para Covid-19 deve ser agendado e os
resultados estarão disponíveis até 72 horas. Mais informações em www.portugalhealthpassport.com /
test.covid19@portugalhealthpassport.com.
Portugal desenvolveu um seguro de viagem para visitantes residentes no estrangeiro (Portugal Travel
Insurance) que cobre, entre outros aspetos, despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e hospitalares relacionadas
com a Covid-19, bem como despesas de cancelamento, interrupção ou prorrogação da viagem também por motivos
da Covid-19. Para mais informação contactar portugaltravelinsurance@bonus-seguros.pt /
www.portugaltravelinsurance.com.
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