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Hong Kong

Desde o começo da manhã de 8 de Fevereiro, quaisquer pessoas que entrem no Interior da China

e aquelas que tenham estado no Interior da China 14 dias antes da chegada a Hong Kong serão

obrigatoriamente isoladas por 14 dias.

Região de Taiwan
Desde o começo da manhã de 11 de Fevereiro, é suspensa a entrada de residentes e estudantes de

Hong Kong e Macau.

Coreia

A partir de 12 de Fevereiro, são implementadas as medidas obrigatórias de quarentena aos 

visitantes de Hong Kong e Macau, incluindo a apresentação de um questionário sobre o estado de 

saúde e a verificação da temperatura. É  proibida a entrada de estrangeiros que tenham visitado a 

província de Hubei 14 dias antes da entrada na fronteira.

Rússia
A partir de 20 de Fevereiro, é proibida a entrada das pessoas do Interior da China e das regiões de 

Hong Kong e de Macau.

Filipinas

Proibição da entrada dos turistas do Interior da China, Hong Kong e Macau ou dos que visitaram

o Interior da China dentro de 14 dias antes da imigração, incluindo todas as nacionalidades dos

turistas da RAE.

Austrália

Todos os turistas estrangeiros que partem ou transitam do Interior da China são proibidos de 

entrar no país, e se as pessoas em Hong Kong ou Macau que não foram ou não passaram na 

fronteira do Interior da China desde 1 de Fevereiro não estão sujeitas a restrições.

Nova Zelândia

Todos os turistas estrangeiros que partem ou transitam do Interior da China são proibidos de 

entrar no país, e se as pessoas em Hong Kong ou Macau que não foram ou não passaram na 

fronteira do Interior da China desde 1 de Fevereiro não estão sujeitas a restrições.

Japão
Os estrangeiros que estiveram na província de Hubei 14 dias antes da entrada no país e os

chineses com passaporte chinês emitido pela província de Hubei são proibidos de entrar no país.

Singapura
Os cidadãos chineses e os turistas que visitaram o Interior da China (incluindo os turistas que não

são de nacionalidade chinesa) 14 dias antes da entrada no país são proibidos de entrar no país.

Estados Unidos da América

Os estrangeiros que estiveram no Interior da China 14 dias antes da entrada no país são proibidos 

de entrar no país. Os vôos vindos da China serão limitados a sete aeroportos do país. É  cancelada 

a entrevista de marcação prévia de vistos de não-imigrantes entre os dias 3 e 7 de Fevereiro.

Malásia
Dá-se prioridade no controlo de imigração para aqueles que têm passaportes emitidos por

“Hubei” e aqueles que tenham visitado “Hubei”

França Os passageiros que estejam com febre e mal-dispostos no aeroporto serão isolados.

Breve introdução de medidas de gestão da imigração das instituições de ensino superior do exterior onde os estudantes do 

ensino superior de Macau estudam (até dia 19 de Fevereiro)



Alemanha
Aos turistas vindos dos países afectados pela epidemia vai ser realizada uma verificação da

temperatura pelo aeroporto de Frankfurt.

Itália São cancelados os vôos directos da China e da Itália.

República Checa Suspensão de vistos para cidadãos chineses.

Ucrânia

Medidas preliminares de prevenção de epidemias tomadas para vôos directos de aviões fretados

de Sanya para Kiev. Os passageiros que entrem no país através destes aviões fretados serão

interrogados por sua vez, e as inspecções e os isolamentos serão realizados de acordo com a

situação.

Reino Unido É  reforçada a quarentena de saúde para vôos directos vindos de Wuhan.

Canadá

Medidas de prevenção tomadas nos aeroportos de Montreal, Toronto e Vancouver, exigindo os

passageiros que tenham quaisquer sintomas semelhantes aos da gripe e que tenham visitado

Wuhan tomem a iniciativa de comunicar ao pessoal dos serviços de fronteira. Os respectivos

aeroportos também activarão os serviços de verificação de saúde correspondentes.

México

Fortalecer a monitorização de passageiros vindos da China e de outros países asiáticos em

diversas localidades dos aeroportos internacionais, com foco na inspecção de pessoas com febre e

dispnéia suspeitas de sintomas de pneumonia por novo coronavírus.

Tailândia

Fortalecer a monitorização de passageiros vindos da China e de outros países asiáticos em

diversas localidades dos aeroportos internacionais, com foco na inspecção de pessoas com febre e

dispnéia suspeitas de sintomas de pneumonia por novo coronavírus.

Brasil

Durante o vôo ou a decolagem, se os passageiros estiverem com febre, tosse ou dificuldade em

respirar, devem procurar imediatamente assistência médica no aeroporto e avisar sobre o local de

início da viagem.

Fonte das informações: Provenientes das páginas electrónicas oficiais de diversas regiões, dos principais meios de comunicação

social estrangeiros, da Administração Nacional de Imigração e são sintetizadas pela Direcção dos Serviços do Ensino Superior.

Obs.: Nas medidas específicas prevalecem os anúncios oficiais de regiões relevantes.


