
Protocolos de saúde e higiene a bordo dos veleiros da Star Clippers 

 

Para reiniciar nossas viagens, preparamos os mais altos protocolos de saúde e segurança no que 

diz respeito a prevenção da Covid-19. Estes protocolos baseiam-se nas recomendações do EU 

Healthy Gateways e do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. Treinamento 

intensivo para nossa tripulação faz parte desses protocolos de higiene. 

Devido aos requisitos governamentais e da autoridade portuária, haverá regras de higiene em 

vigor para a sua saúde e segurança e possíveis restrições durante o cruzeiro e em terra. 

Esperamos que essas restrições estejam sujeitas a alterações, em uma base regular, com 

melhorias graduais devido ao lançamento positivo de vacinas. Vamos adaptar nossos 

procedimentos de acordo e atualizar em nosso site, quando necessário: www.starclippers.com. 

 

Política de exclusão e verificação de saúde de embarque 

Dentro de 72 horas antes de embarcar no veleiro, os passageiros devem fazer um teste de swab 

RT-PCR. Será exigida a apresentação do resultado negativo do teste antes do embarque, além 

de um questionário de saúde preenchido, que será fornecido com antecedência. O teste de 

antígeno para Covid -19 (swab nasal ou teste de saliva) será realizado antes do embarque. 

Apenas passageiros com resultados de teste negativos terão permissão para embarcar. Além 

disso, qualquer pessoa com sintomas compatíveis com Covid-19 (tosse, febre, falta de ar, perda 

de paladar ou cheiro) ou, se identificada, qualquer pessoa que tenha entrado em contato 

durante os últimos 14 dias com um caso confirmado de Covid- 19 não serão aceitos a bordo dos 

veleiros da Star Clippers. O distanciamento social e o uso de máscaras protetoras serão 

necessários. O embarque será realizado em pequenos grupos. 

 

Grupos de alto risco 

Passageiros em grupos de alto risco, incluindo pessoas com mais de 65 anos de idade ou pessoas 

de qualquer idade com condições médicas subjacentes (doenças crônicas, incluindo doenças 

cardiovasculares, diabetes, respiratórias doenças e indivíduos imunocomprometidos) são 

aconselhados a visitar um médico para atendimento médico pré-viagem para avaliar se estão 

aptos para viajar. 

 

Oficiais e tripulação 

Todos os Oficiais e a tripulação são obrigados a fazer um exame de saúde abrangente e o teste 

Covid-19 antes juntando-se a cada cruzeiro e regularmente daí em diante. Também esperamos 

que todos os membros da tripulação sejam vacinados antes. Verificações regulares de 

temperatura serão realizadas e todos os oficiais e a tripulação serão obrigados a usar máscaras. 

 

Higiene a bordo 

Um oficial de saúde e segurança estará a bordo, além da enfermeira do navio. Todos os oficiais 

e tripulação terão treinamento intensivo avançado em protocolos de higiene e detecção de 

http://www.starclippers.com/


sintomas de Covid-19. Se um passageiro for suspeito de um caso positivo da Covid, ele será 

colocado sob supervisão médica. Um número de cabines de isolamento será preparado a bordo 

de cada navio.  

Suprimentos de termômetros corporais sem contato estão disponíveis a bordo, juntamente com 

máscaras e kits de teste. Regras normais de higiene se aplicam, como lavagem das mãos e 

atividades sociais com distanciamento. Máscaras devem ser usadas, exceto ao jantar, beber, 

tomar sol ou nadar.  

Star Clippers segue a mais alta política de saúde e segurança, seguindo de perto as diretrizes de 

Saúde Pública dos EUA. As superfícies que podem ser tocadas regularmente (corrimãos, 

maçanetas, etc) são limpas e desinfetados regularmente. As cabines e suítes são limpas duas 

vezes ao dia; nos dias de embarque todas as suítes, as cabines e áreas públicas serão 

completamente desinfetadas.  

Unidades de purificação de ar de qualidade são colocadas em muitas áreas públicas, como sala 

de jantar, piano bar, biblioteca, saveiro e, no Royal Clipper, o lounge e spa Captain Nemo. 

 

Artes culinárias 

Os altos padrões, de escolha e qualidade da cozinha a bordo do Star Clippers permanecem 

inalterados. Para o próximo futuro, não haverá self-service no restaurante. A tripulação do hotel 

está disponível para ajudar no atendimento do buffets de café da manhã e almoço; O jantar à la 

carte será servido com o estilo usual. 

 

Excursões terrestres e programas a bordo 

Nosso objetivo é oferecer excursões em terra como antes, no entanto, os passeios estão sujeitos 

a quaisquer alterações consideradas necessárias pelos governos locais e quaisquer alterações 

serão informadas a bordo. As excursões podem ser reservadas a bordo e os custos cobrados dos 

passageiros a bordo, como de costume. Todos os nossos provedores de turismo têm planos de 

gestão da Covid e cumprirão os regulamentos de saúde e segurança em vigor em seu país 

particular. 

No momento, estamos aguardando conselhos, de nossos diferentes portos de escala, sobre 

excursões individuais em terra será permitido. 

 

Seguro de viagem 

Todos os passageiros devem ter uma apólice de seguro de viagem válida para a duração do 

cruzeiro. Dentro além da cobertura médica regular, este seguro deve cobrir todos os custos 

relacionados à doença da Covid-19 incluindo, mas não se limitando a, tratamento em terra e 

repatriação. 


