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Medidas 7 de Março 

O governo tem regras para parar o coronavírus. Respeite as regras. 

Assim você não fica doente ou não infectará ninguém. A polícia pode te controlar.  
 
Tomem cuidado:Algumas cidades e municípios têm regras mais estritas. Verifique o 
site de sua cidade ou do seu munícipio. 

O que há de novo? 

As únicas regras são: 
• Usar sempre uma máscara bucal no trem/comboio, tram, ônibus/autocarro e 

em instituições de saúde como por exemplo em hospital ou em lar de idosos 
• respeitar as regras de viagem 

Máscaras bucais 

• Você tem 12 anos ou mais? Então, uma máscara bucal é obrigatória 
o Em transporte público 
o Em instituições de saúde: por exemplo em hospital ou em lar de idosos  

• Você está e num lugar com muita gente? Então é melhor ainda usar uma 
máscara bucal. 

Ir para o estrangeiro 

• Você vai de viagem para o exterior? Existem diferentes códigos de cores 
o Cinza: região ou país com pouca informação. É melhor não viajar para 

esta região. 
o Vermelho escuro: Região ou país onde há um alto risco de ser infectado 

pelo coronavírus. É melhor não viajar para estas zonas. 
o Laranja ou vermelho: Região ou país onde há um risco médio de ser 

infectado pelo coronavírus. É melhor não viajar para estas zonas. 
o Verde: Região ou país onde há pouco risco de ser infectado pelo 

coronavírus. Pode viajar para estas zonas. 
o Dê uma olhada na página https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-

per-land/ 
• Verifique quais regras se aplicam no país do seu destino em: 

diplomatie.belgium.be   
 
Você está voltando de um país dentro da União Europeia 
 
Você estava no exterior por mais de 48 horas? 

• Você tem um certificado com a informação seguinte: 
o Que você está totalmente vacinado/a há pelo menos 14 dias 
o Ou que você testou negativo num teste de despiste (máx. há 72 horas) 
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o Ou que você acabou de recuperar de covid (max. há 180 dias)? 
Nesses casos você não precisa ser testado/a e não precisa ficar em 
quarentena. 

• Você não tem um certificado? Você está voltando de uma zona vermelha escura 
ou cinzenta? Então faça um teste de despiste no primeiro dia. 

 
Você está voltando de um país fora da União Europeia 
Você estava no exterior por mais de 48 horas? 

• Preencha o formulário em https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-
passenger-locator-form antes de voltar para a Bélgica. 

• Você tem um certificado com a informação seguinte: 
o Que você está totalmente vacinado/a há pelo menos 14 dias 
o Ou que você testou negativo num teste de despiste (máx. há 72 horas) 
o Ou que você acabou de recuperar de covid (max. há 180 dias) 

Nesses casos você não precisa ser testado/a e não precisa ficar em 
quarentena. 

• Você não tem um certificado? Você está voltando de uma zona vermelha escura 
ou cinzenta? Então faça um teste de despiste no primeiro dia. 

 
Você está voltando de um país com muito alto risco? 
 
Você está vindo de um país de muito alto risco? 

• Pode achar uma lista destas zonas em https://info-coronavirus.be/nl/hoog-
risico-landen/ 

• Trata-se de um país fora da União Europeia? 
o Você tem que ficar obrigatoriamente 10 dias em quarentena. Essa regra 

aplica-se a todas as pessoas voltando dessas zonas. 
o Faça um teste de despiste no primeiro e no sétimo dia depois de ter 

retornado à Bélgica. 
• Trata-se de um país dentro da União Europeia ou do Espaço Schengen? 

o Você não tem um certificado de vacinação? Faça um teste no primeiro 
dia depois de ter retornado. 

o O resultado foi negativo? Então pode sair do isolamento. Em seguida, 
faça outro teste no sétimo dia. 

o Você testou positivo? Você deve ficar obrigatoriamente 7 dias em 
isolamento. 

 

Estas regras são importantes para a saúde de todos. Todos devem respeitá-los. 

Obrigado por fazer isso. Juntos vamos parar o coronavírus. 
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