Declaração da Associação Internacional de
Navios de Cruzeiros (CLIA) sobre o novo surto
de coronavírus 2019
Atualizado em 7 de fevereiro de 2020 às 9:00 EST

WASHINGTON, DC (7 DE FEVEREIRO DE 2020) - Cruise Lines International Association
(CLIA), a voz líder da indústria global de cruzeiros, divulgou hoje a seguinte declaração em
resposta a desenvolvimentos recentes sobre o novo surto de coronavírus de 2019 e seu impacto
na indústria de cruzeiros no mundo.
“A saúde e a segurança dos passageiros e tripulantes de cruzeiros são a prioridade número um
da CLIA e de suas associadas, que representam mais de 90% da capacidade de cruzeiros em
todo o mundo.
Dada a natureza evolutiva do novo surto de coronavírus em 2019 - e com base nas orientações
vigentes das autoridades globais de saúde, incluindo a Organização Mundial de Saúde (OMS) , os membros da CLIA adotaram os seguintes protocolos aprimorados para passageiros e
tripulantes que tenham viajado pela China, incluindo Hong Kong e Macau. Essas políticas
aprimoradas, que estão em vigor a partir de 7 de fevereiro de 2020, baseiam-se naquelas
implementadas em 31 de janeiro de 2020 e continuam a permitir decisões informadas caso a
caso se um hóspede ou membro da tripulação estarão aptos a embarcar.
• Os membros da CLIA devem negar o embarque de todas as pessoas que viajaram,
visitaram ou transitaram pelos aeroportos da China, incluindo Hong Kong e Macau, dentro
de 14 dias antes da viagem.
• Os membros da CLIA devem negar o embarque de todas as pessoas que, dentro de 14
dias antes do embarque, tiveram contato próximo ou ajudaram a cuidar de alguém suspeito
ou diagnosticado com o coronavírus ou que esteja atualmente sujeito a monitoramento de
saúde para possível exposição ao coronavírus.
• Os membros da CLIA devem realizar a triagem prévia necessária para efetivar essas
medidas de prevenção. A triagem aprimorada e o suporte médico inicial devem ser
fornecidos, conforme necessário, a qualquer pessoa que exiba sintomas de suspeita de novo
coronavírus.
Em total alinhamento com especialistas, médicos e reguladores em todo o mundo, a CLIA e suas
associadas continuarão monitorando de perto todas as ocorrências relacionadas ao coronavírus
e atualizarão as políticas de segurança, conforme necessário, com a máxima atenção voltada
para a saúde e segurança dos passageiros e equipe técnica. É importante ressaltar que a
indústria de cruzeiros é uma das mais bem equipadas e experientes no gerenciamento e
monitoramento das condições de saúde das pessoas a bordo, com medidas de prevenção e
resposta a surtos em vigor a qualquer momento. Além disso, os navios são equipados com
instalações médicas a bordo, com profissionais médicos disponíveis 24 horas por dia, sete dias
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por semana, para fornecer atendimento médico inicial em caso de doença e ajudar a prevenir a
transmissão de doenças.”
Para informações adicionais,
cliabrasil@cruising.org.
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