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PROTOCOLO COVID-19 – 23/09/2020 – FERNANDO DE NORONHA 

Para quem não teve Covid-19:  

*  Fazer o teste RT-PCR para Covid- 19 um dia antes do voo, e apresentar no desembarque em 

Noronha o resultado negativo;  

* O turista precisa comprovar, na entrada, que o exame foi feito. Se não tiver o resultado ainda, irá 

receber uma pulseira de identificação e deverá ficar em isolamento, no local de hospedagem, esperando o 

resultado. Se o resultado for positivo, terá que cumprir a quarentena em Noronha com todas as despesas 

por conta do viajante; 

* Pagar a TPA (Taxa de Preservação Ambiental) com mínimo de 72 horas antes do embarque, através do 

site - www.sounoronha.com. Não está sendo aceito pagamentos presenciais na ilha; 

*  No mesmo site, no momento em que gerar a guia para pagamento da TPA, será exposto o Termo de 

Compromisso, que deverá ser lido e assinado;  

*  Baixar aplicativo gratuito, Dycovid, e habilitá-lo para uso durante todo o período que estiver na ilha;  

*  Antes de sair de Noronha, será realizado novo teste de RT-PCR, porém este será totalmente gratuito e 

seu resultado não é impeditivo para viagem de retorno; 

* Passageiros com mais de 05 dias de estadia na ilha, deverão fazer o exame RT-PCT no quinto dia após o 

desembarque, este também será totalmente gratuito. 

Para quem já teve Covid-19:  

* Pagar a TPA (Taxa de Preservação Ambiental) com mínimo de 72 horas antes do embarque, através do 

site - www.sounoronha.com. Não está sendo aceito pagamentos presenciais na ilha; 

* No mesmo site, no momento em que gerar a guia para pagamento da TPA, será exposto o Termo de 

Compromisso, que deverá ser lido e assinado;  

* Apresentar exame comprovando que já teve COVID-19. Exame RT-PCR com mais de 20 dias da 

data de embarque, ou sorológico (IgG), com menos de 90 dias da data da viagem; 

* Baixar aplicativo gratuito, Dycovide, e habilitá-lo para uso durante todo o período que estiver na ilha;  

* Antes de sair de Noronha, será realizado novo teste de RT-PCR, porém este será totalmente gratuito e 

seu resultado não é impeditivo para viagem de retorno; 

  

Maiores informações podem ser encontradas no site oficial www.sounoronha.com 

 

Natal/RN, ___ / ___ / _____.  

 

Nome completo passageiro 1: _______________________________ ASSINATURA: _____________ 

RG:___________________ CPF:___________________ 

DATA DA VIAGEM: 

 

Nome completo passageiro 2: ________________________________ ASSINATURA: _____________ 

RG:___________________ CPF:___________________ 

DATA DA VIAGEM: 
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