Coronavírus

Atualizado em 11.10.2021

COMO NOS DEVEMOS PROTEGER.

É assim que o certificado
Covid funciona:

Um código QR pessoal documenta a sua vacinação contra a
Covid-19, uma doença superada ou um resultado negativo do
teste. Ele pode permitir que viaje para o estrangeiro* e pode
ser usado em situações com grande risco de contágio.
* O certificado Covid não garante a entrada em outros países. Por favor,
observe as regras do destino da sua viagem.
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Mais informações:
/certificate
foph-coronavirus.ch
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Quem pode receber um certificado Covid?****
Retroativamente
PESSOAS COMPLETAMENTE VACINADAS (a última
vacina foi administrada antes da
introdução do certificado Covid no
final de junho)

Novo
PESSOAS COMPLETAMENTE VACINADAS (a última
vacina foi administrada depois da
introdução do certificado Covid no
final de junho)

PESSOA RECUPERADA (doença
confirmada por
um teste PCR)

PESSOA
COM TESTE
NEGATIVO

Onde e quando ele é emitido?
Visite a página
da Internet do
cantão em que
você recebeu a última vacina.****

Dependendo
do cantão, em
forma digital ou
impressa pelo
centro de vacinação, o consultório
médico, o hospital
ou a farmácia.

Através dum
formulário da
Internet do cantão
de residência,
envio do certificado impresso pelo
correio dentro de
aprox. 7 dias.****

Digital no
aplicativo “COVID
Certificate”
(teste PCR) ou pela
instituição de
teste no local
(teste rápido de
antigénio).**

Por quanto tempo ele é válido?
365 dias após a administração da última
dose da vacina (vacina da Janssen contra
a COVID-19: 365 dias após o 22° dia após a
administração da dose da vacina)***

O que deve ser observado?
Um documento de identificação com
foto (p. ex. bilhete de identidade) deve
ser apresentado na verificação.

Como é usado o certificado?
Mostre o código QR do seu certificado
Covid impresso, digital ou no aplicativo
onde for necessário identificar-se.

A validade do certificado começa
no 11° dia após o
resultado positivo
do teste PCR e
dura 180 dias a
partir do resultado
do teste.***

Teste PCR: 72
horas a partir do
momento da
colheita da amostra, teste rápido
de antigénio:
48 horas a partir
do momento
da colheita da
amostra.***

Mais informações:
h/cer tificate
foph-coronavirus.c

** Para autotestes não são emitidos certificados.
*** Data de referência 11.10.2021, prazo de validade na Suíça, reservam-se alterações
**** Às pessoas vacinadas no estrangeiro aplicam-se outros pressupostos para receber o Certificado Covid.
Mais informações: bag.admin.ch/howtoget-covidcertificate

O aplicativo “COVID Certificate” pode
ser baixado gratuitamente.
COVID Certificate App
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