
Pesquisamos e verificamos as informações contidas nesse documento, no entanto, não garantimos a correção, mudança ou atualização deste 
artigo. Não nos responsabilizamos por qualquer dano ou perda resultante do uso das informações contidas neste artigo.

Voltando às viagens corporativas no aeroporto 
Manter-se informado é primordial. Os Travel Managers podem fornecer informações oportunas e relevantes, principalmente apoiados por 
aplicativos como o TripSource® da BCD Travel. Compartilhamos alguns conselhos e dicas que tenha uma viagem segura e tranquila. 

Antes de chegar ao aeroporto
• Verifique se você está bem para viajar.
• Familiarize-se com os mais recentes protocolos de 

higiene e segurança, tanto na sua origem quanto no 
seu destino, mesmo se você for um viajante 
frequente, pois eles estão mudando
dinamicamente.

• Prepare um pacote de viagem COVID-19, composto 
por duas máscaras, luvas, desinfetante para as 
mãos e lenços umedecidos.

• Verifique se você possui alguma documentação
para provar que está saudável para viajar.

• Faça os testes de COVID-19 exigidos pelo destino 
dentro do prazo especificado.

Segurança e imigração
• Mantenha distância quando estiver na fila.
• Esteja preparado para uma experiência de 

segurança diferente. Descubra o que 
mudou em cada aeroporto.

• Organize suas malas para garantir uma 
experiência mais segura.

Check-in
• Chegue mais cedo do que o habitual, pois 
você gastará mais tempo com os novos 
protocolos.
• Verifique se há alterações nos 
procedimentos de check-in da sua 
companhia aérea.
• Esteja preparado para despachar
bagagem de mão. Não esqueça de colocar 

tags de identificação em todos seus 
pertences. 
• Priorize o check-in online ou pelo 
aplicativo da companhia aérea antes da 
chegada. Se fizer o check-in no aeroporto, 
tente usar um quiosque de 
autoatendimento, sem contato.

Na sala de embarque
• Mantenha distância de outros viajantes.
• Use aplicativos de restaurantes para solicitar 
alimentos e bebidas.
• Use pagamento sem contato para todas as compras.
• Não espere que os lounges de companhias aéreas 
estejam abertos ou com serviço completo. 
• Os robôs de concierge podem fornecer uma fonte 
sem contato de informações do aeroporto.

No portão
• Use máscara facial e luvas.
• Pode ser necessário provar que você está apto para viajar.
• Lembre-se de que você pode fazer uma apresentação sem 
contato do seu cartão de embarque e do documento de 
identidade / passaporte.
• Ouça com atenção os anúncios, pois muitas companhias 
aéreas mudaram seus procedimentos de embarque. Saiba o 
número de assento e sua zona de embarque. 

Em todo o terminal
• Preste atenção nos avisos de boas 
práticas de higiene.
• Não se assuste com os funcionários que 
usam proteções e máscaras; eles estão 
verificando a temperatura dos passageiros.
• Você pode ser parado para verificação de
temperatura, a qualquer momento.

Bagagens
• Use luvas e / ou desinfete nas alças 
após coletar os itens nas esteiras. 


