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EXIGÊNCIAS PARA DESEMBARQUE DA TRIPULAÇÃO

CS319817-D

Navios de cruzeiro, 
navios de carga ou 

situação da tripulação

É necessária a 
aprovação do CDC para 

cada desembarque?

O transporte 
comercial é 
permitido?

O transporte não 
comercial (particular) é 

permitido?

Navios VERDES

Navios AMARELOS

Navios VERMELHOS

Navios TEMPORA-
RIAMENTE VERDES

A documentação 
do CDC é 

necessária?

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

Tripulação 
recuperada

Tripulantes que 
precisam de 
assistência médica 
não urgente

Tripulantes 
que precisam 
de assistência 
médica urgente

As linhas de cruzeiro devem se articular com a instalação de saúde em terra e com a 
Guarda Costeira dos EUA. Evacuações médicas urgentes nunca precisam de aprovação 
do CDC e devem ser feitas para fornecer assistência urgente ao paciente.

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

SIM

SIM

Sim, a tripulação deve 
cumprir os critérios do 

CDC. O navio deve fornecer 
certificação médica.

Sim, para navios verdes.  
Não, para todas as outras 
classificações de navios.

• A tripulação deve entrar em contato com a linha de cruzeiro para fazer uma solicitação de desembarque. 
O CDC deve receber solicitações de desembarque do navio e não do tripulante. As linhas de cruzeiro podem 
enviar solicitações ao CDC no e-mail eocevent349@cdc.gov.

• Os tripulantes podem entrar em contato com o CDC diretamente com qualquer dúvida ou pergunta 
no e-mail eocevent431@cdc.gov.

• Os critérios do CDC para encerrar o isolamento estão disponíveis em  https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html.

• Localize a situação de um navio aqui:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/crew-disembarkations-commercial-travel.html.  
Se alguma linha de cruzeiro não estiver listada, isso significa que ela não está operando e não planeja operar 
nenhum de seus navios em águas dos Estados Unidos durante o período do Regime de Ordem Condicional 
de Navegação.

• Saiba mais sobre o que o código de cores significa aqui: 
https://www.cdc.gov/quarantine/cruise/management/technical-instructions-for-cruise-ships.html.

Navios de CARGA

Os navios de carga não se enquadram no Regime de Ordem Condicional de Navegação 
e não precisam da aprovação do CDC para embarcar ou desembarcar tripulantes.

NÃO

NÃO

NÃO

SIM
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