PROTOCOLOS PARA CLIENTES COM RESULTADO
POSITIVO PARA COVID-19 NO DESTINO

INTRODUÇÃO

Na BD Experience desejamos que os nossos visitantes desfrutem da sua estadia com segurança, por
isso implementamos os seguintes protocolos para
os passageiros que obtêm resultados positivos nos
testes COVID-19 no destino.

DURANTE SUA CHEGADA

• Quando houver casos de visitantes que apresentarem sintomas relacionados ao COVID-19 no aeroporto, não será possível providenciar transporte para o seu hotel, isto será aplicável para todos os passageiros que viajam na mesma reserva,
mesmo que nem todos tenham os sintomas .
• O passageiro deverá primeiro contatar a autoridade competente do aeroporto, para que possamos seguir com os protocolos estabelecidos.
• A seguir, deverão informar o hotel sobre sua situação atual,
para que possam ativar os respectivos protocolos.

DURANTE A SUA PARTIDA
• Quando houver casos de visitantes com teste positivo no hotel, não
será possível providenciar o transporte de volta ao aeroporto, isto
será aplicável para todos os passageiros viajando na mesma reserva,
mesmo que nem todos obtenham resultados positivos. Os visitantes
devem seguir o seguinte procedimento:
• O passageiro deve informar ao seu Concierge em destino da
BD Experience sobre o resultado positivo. Nossos Concierges em
destino entrarão em contato com os visitantes diariamente, para
saber o status de sua estadia e para remarcar seu traslado para o
aeroporto, uma vez que possam deixar o destino.
• Os passageiros devem notificar a equipe do hotel para revisar os protocolos de quarentena estabelecidos na propriedade. Por disposição
oficial, devem permanecer em quarentena por 14 dias após a obtenção do resultado positivo.

DURANTE A SUA PARTIDA
• Os passageiros devem entrar em contato com suas agências de
viagens ou companhias aéreas para reagendar o voo de volta. É
importante ressaltar que não devem apresentar sintomas, pelo
menos 3 dias antes da data agendada para retorno ao local de
origem e em alguns casos é necessário apresentar teste negativo realizado 72 horas antes do tempo de vôo.
• Se adquiriu um seguro de viagem, sugerimos que entre em
ontato com sua seguradora para verificar a cobertura e receber
instruções sobre como proceder.
• A equipe BD Experience Customer Centric enviará notificações
periódicas sobre o status dos passageiros à Operadora com a
qual os passageiros fizeram suas reservas.

