
Voltando às viagens corporativas no avião
Ao retomar as viagens corporativas, se manter informado é primordial. Os Travel Managers podem fornecer informações 
oportunas e relevantes, principalmente ao implementar aplicativos, como o TripSource® da BCD Travel. Compartilhamos 
alguns conselhos e dicas, que você pode usar durante a viagem para ter uma experiência segura e tranquila. 

No portão
• Verifique se você possui a proteção apropriada, como uso de 
máscara e luvas.
• Pode ser necessário que você apresente um certificado de 
saúde para provar que está apto para viajar.
• Lembre-se de que você pode embarcar sem contato, com seu 
cartão de embarque eletrônico.
• Ouça com atenção os anúncios, pois muitas companhias aéreas 
estão realizando embarques em por setores. Saiba o número de 
seu assento.
• Mantenha distância de outros passageiros.

Bagagem de mão
• Traga uma máscara extra e um desinfetante 
para as mãos - verifique se a companhia aérea 
tem limites no teor de álcool do desinfetante.
• Carregue sua própria caneta, para preencher a 
declaração de saúde e outros formulários.
• Traga sua própria comida e bebida - se 
permitido como bagagem de mão - pois pode 
haver limitações no serviço de bordo.

Durante o embarque
• Lembre-se de manter distância dos 
passageiros e da tripulação.
• Evite usar o bagageiro suspenso - isso 
reduz os riscos de contato social e físico.

Tomando seu lugar
• Escolher o assento da janela, em 
vez do assento do corredor, reduz o 
contato físico com passageiros e 
tripulação.
• Antes de se sentar, limpe todas as 
superfícies - cintos de segurança e 
fivelas, apoio de braço, mesa e 
encosto.

Durante o voo
• Fique sentado.
• Tente evitar filas para o banheiro.
• Pague por qualquer catering adquirido 
usando pagamento sem contato ou sem 
dinheiro.
• Para proteger seu bem-estar geral,
exercite-se sentado e use meias de 
compressão em voos mais longos.

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.


