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As medidas rigorosas da COVID 19 em vigor nos Países Baixos reduziram a incidência do vírus, pelo que o 
governo anunciou o início do plano de abertura a 28 de Abril.  
 
As seguintes medidas serão relaxadas: 
 

• Recolher obrigatório terminou no dia 28 de Abril às 04:30 horas. 

• As visitas domiciliárias serão possíveis. Para estas visitas, será possível receber um máximo de 
duas pessoas por dia.  

• Os terraços exteriores de bares e restaurantes podem ser abertos das 06:00 - 20:00. As reservas 
podem ser feitas para um máximo de 2 pessoas. As excepções a este máximo por reserva são: 
crianças até aos 12 anos de idade e pessoas do mesmo agregado familiar. 

•  Os jardins zoológicos e ginásios estão abertos a partir de 19 de Maio. 

• Todas as lojas podem mais uma vez dar as boas vindas aos clientes walk-in.  
 
Nova política de testes covid na Holanda: 
 
Neste momento Portugal está em alerta laranja 
 
A partir de 1 de Julho pode apresentar o seu certificado digital EU COVID para viajar. 
 
O certificado serve para provar que uma pessoa foi vacinada contra o coronavírus, que tem um teste 
negativo ou que superou a doença nos últimos seis meses. 
 
Para obter o certificado digital COVID, por favor siga os passos indicados no seguinte link:  
 
https://www.sns.gov.pt/institucional/ministerio-da-saude/ 
 
 
O certificado está disponível em formato digital, que pode ser armazenado num dispositivo móvel, por 
exemplo, e em papel. Ambos terão um código QR com a informação essencial assinada electronicamente. 
 
Por favor, preste atenção: 
- Por favor, esteja atento a estes requisitos de prova ao reservar um voo; 
- É sempre aconselhável verificar os requisitos com a sua companhia aérea. 
 
Testes admissíveis: 
- PCR ou RT PCR 
- LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) 
- TMA (Transcrição-mediada Amplificação)  
- mPOCT (Molecular Point-of-care-test) 
- NAAT (Nucleic-acid Amplification Test) 
- Antigenes 
 
Note-se que, para além do teste PCR, os testes acima mencionados não estão disponíveis em toda a 
Portugal. Se forem oferecidos, é importante que saiba com antecedência que o resultado pode ser 
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entregue dentro de 12 horas (e que o teste pode ser feito numa altura que se adeqúe ao seu horário de 
viagem). 
 
*Vocês também devem mostrar um resultado negativo se tiverem sido vacinados contra o coronavírus. 
*Isto ainda não se aplica aos viajantes com os seus próprios meios de transporte, tais como carro, 
motocicleta e caravana. 
 
Os recém-chegados não necessitarão agora de fazer um teste corona no nosso escritório. Desde que 
tenham um teste PCR negativo realizado nas últimas 48 horas. 
 
Um Sneltest negativo realizado nas últimas 24 horas também será válido. 
 
Até nova ordem, continuaremos a fazer testes corona no nosso gabinete para cada novo chegado com 
estes resultados. 
 
As pessoas que se recusarem a fazer um teste no nosso escritório sem o documento de um resultado 
negativo do teste, não lhes poderemos fornecer trabalho e/ou alojamento. 
 
A situação na Holanda como no resto da Europa em relação à COVID 19 está a mudar e esta informação 
pode mudar nos próximos dias, tanto a nível governamental como dos nossos próprios clientes.  
 
Por conseguinte, encorajamo-lo a colocar ao seu recrutador quaisquer questões que possa ter antes de 
preparar a sua viagem e comprar o seu bilhete de avião para os Países Baixos.  
 
Para mais informações, pode consultar o website da Embaixada de Portugal nos Países Baixos: 
www.haia.embaixadaportugal.mne.pt 
 
Muito obrigado pela vossa cooperação,  
 
 
A equipa da TenS Holanda. 
 


