
 

O COVID 19 E A POLÍTICA DE HOSPEDAGEM E 

VIAGEM DE SERVAS 

* Esta Política foi aprovada pelo SI ExCo em 22/08/2021 

 

 

Resumo da política: 

➢ Todas as políticas e restrições de viagens governamentais relacionadas com o Covid 19, 

tanto no país anfitrião quanto no país do viajante, devem ser respeitadas para viagens 

com Servas. 

➢ Além disso, os anfitriões e viajantes podem perguntar-se mutuamente sobre o estado 

relacionado com o Covid-19 e esperar uma resposta. 

➢ É responsabilidade do anfitrião e do viajante decidir se as vacinas, testes ou outras 

informações sobre o Covid-19 são necessárias antes do encontro, desde que isso não 

constitua uma violação das políticas do governo mencionadas em (1) acima. 

➢ Os viajantes precisam estar cientes das regras e condições da Covid-19 no país que 

desejam visitar. 

 

Informações básicas e razões para propor esta política: 

O Covid-19 interrompeu as viagens em todo o mundo e há sérias preocupações de segurança 

relativas às viagens de anfitriões e viajantes Servas. Servas precisa de uma política consistente 

para quando as viagens sejam permitidas e haja possibilidade de solicitar informações sobre o 

estado sanitário, relacionado com a  Covid-19, de anfitriões ou viajantes. 

Espera-se que os membros da Servas respeitem as regras e costumes dos países que visitam. O 

mesmo é expectável em relação à Covid-19. 

Os países e jurisdições locais têm políticas específicas relacionadas com a gestão da Covid-19. 

Os viajantes e anfitriões devem compreender e estar preparados para essas políticas antes da 

viagem. Por exemplo, nalguns países, à chegada, os viajantes podem ser solicitados a entrar em 

quarentena por conta própria. Seria, no mínimo, estranho para um viajante chegar a um país e 

não estar ciente de tais condições. 

A pandemia Covid-19 está a ser tratada recorrendo a muitas técnicas diferentes, incluindo 

vacinações, PCR ou outros testes, distanciamento social, uso de máscaras e outros. Para a 

segurança dos anfitriões e viajantes, é razoável que eles possam pedir essas informações e 

esperar uma resposta honesta, que poderá auxiliar na sua decisão de se encontrar. 

Exemplo 

Se um viajante deseja visitar um anfitrião num determinado país, ele primeiro precisa garantir que 

a viagem é permitida a partir do seu próprio país e que seja permitida a viagem no país e na 

região que deseja visitar. Se houver alguma restrição governamental, como quarentena, regras de 



porte de máscara ou distanciamento social, o viajante deve estar disposto a obedecer a essas 

regras antes de iniciar a viagem. 

O viajante pode então contatar um anfitrião e solicitar uma estadia. O viajante tem o direito de 

solicitar ao anfitrião informações sobre o seu estado relativo à Covid 19, nomeadamente sobre 

vacinas ou outras. O anfitrião deve responder honestamente. 

Do mesmo modo, quando um anfitrião é contatado por um viajante, o anfitrião tem o direito de 

solicitar informações e situação de vacinação ao viajante, que deve responder com honestidade. 

Cabe ao anfitrião e ao viajante decidir se alguma informação da Covid-19 precisa de ser 

compartilhada e se alguma restrição ou ajustamento precisa ser feito para a sua visita, desde que 

não viole as políticas governamentais dessa jurisdição . 

Esta política foi baseada numa moção (veja abaixo) apresentada por Jim Leask e Paul 

Nielsen, co-membros da SI MTS (Servas International Membership and Technology 

Secretary) 

 

Redação da Moção 

Os anfitriões e viajantes de Servas devem respeitar as seguintes recomendações, relativas à 

pandemia Covid-19, se houver alguma restrição de viagem em vigor para qualquer país do 

mundo: 

1. Todas as restrições de viagens das autoridades governamentais devem ser respeitadas por 

anfitriões e viajantes. 

a) Se as restrições de viagem forem diferentes entre os países, ou região dentro do país, a política 

mais restritiva deve ser usada. 

b) As restrições aplicadas pelo país do anfitrião ou pelo país do viajante devem ser seguidas. 

2. Os viajantes são responsáveis por serem informados sobre as políticas do país ou jurisdição da 

Covid-19 e estarem preparados para os custos associados antes de sua chegada. 

a) Qualquer quarentena ou outras restrições devem ser respeitadas. 

3. Se a viagem for permitida pelas respetivas autoridades governamentais, o anfitrião e o viajante 

devem seguir as respetivas diretrizes: 

a) O anfitrião, ou o viajante, não deve hesitar em solicitar o status de vacinação da Covid-19, os 

resultados do teste da Covid-19 ou outro status relacionado à Covid-19. Espera-se receber uma 

resposta adequada e precisa. 

b. Espera-se que um anfitrião ou viajante não tenha hesitação ou objeção em divulgar seu status 

relacionado à Covid-19 para continuar como anfitrião ou viajante durante a pandemia da Covid-

19. 

c. O anfitrião tem o direito de solicitar o status do viajante relacionado com a Covid-19 e pode 

aplicar restrições para a visita. 

d. O viajante tem o direito de perguntar sobre o status relacionado à Covid-19 do anfitrião e pode 

aplicar restrições para a sua visita. 

 

 


