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A sua saúde  e  segurança  é a nossa  prioridade
A Princess está a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades de saúde pública para manter o 

COVID-19 longe dos nossos navios. Eis algumas ações que estamos a tomar para garantir que possa 
navegar com segurança e confiança.

Otimizações de itinerários e planeamento proactivo
Estamos constantemente a monitorizar o mapa mundial da saúde e a modificar os itinerários nas 
áreas afetadas.  A nossa equipa está a acompanhar  os desenvolvimentos mundiais de saúde  24  horas  
por  dia,  no  nosso  Centro de Operações em Santa Clarita, CA,  e  dos  nossos  escritórios em todo  o  
mundo. Estamos  em  estreito  contacto  com as autoridades de saúde do governo  e com peritos 
médicos.
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Desinfetante em todos os lugares
Vamos aplicar ativamente a lavagem manual e/ou o uso de desinfetante manual na 
entrada de todos os locais de refeições de passageiros e   tripulantes.  Estamos também a 
adicionar distribuidores adicionais de desinfetantes em zonas de maior movimento dentro 
do navio.

Protocolos médicos  melhorados  
Todos os navios da Princess navegam com uma equipa médica altamente capaz.   Os nossos 
médicos e enfermeiras receberam formação especial sobre o COVID-19. Qualquer indivíduo que 
sofra de sintomas de doença respiratória será solicitado a visitar o Centro Médico para uma 
consulta médica gratuita e, se for caso disso, rastreio para o COVID-19.

Rastreios de saúde melhorados e Saneamento 
dos Terminais
No embarque, todos os passageiros e tripulantes serão obrigados a participar nos
Rastreios, que incluirão digitalização térmica para verificar as temperaturas. Passageiros e 
tripulantes com sintomas de doença serão impedidos de embarcar. Todos os terminais 
serão completamente desinfetados antes e depois de cada embarque.

Saneamento mais completo
Para além do nosso rigoroso regime de limpeza diária, estamos a estabelecer medidas 
suplementares de saneamento e limpeza a bordo de todos os navios da Princess. Isto inclui 
a sanitização mais frequente de todas as superfícies frequentemente tocadas pelas mãos 
em áreas públicas, desde mesas e cadeiras a fichas de casino e máquinas de fitness. 
Também usaremos soluções desinfetantes de nível hospitalar, conhecidas por matar 
imediatamente todos os vestígios de COVID-19, em áreas públicas e na limpeza das cabines 
de passageiros e tripulantes.

Mantendo a nossa  tripulação  saudável
Estamos a sensibilizar a tripulação para a forma de manter um ambiente saudável a bordo 
fornecendo comunicações de saúde diárias que reforcem a lavagem frequente das mãos, 
evitando o contacto manual e muito mais. Estamos   ajudando a nossa tripulação a 
reconhecer os sintomas do COVID-19 e a pedir-lhes que reportem qualquer sinal de doença 
de passageiros ou tripulação ao Centro Médico.




