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Nosso compromisso:
Garantir a segurança de nossos passageiros ao longo de toda a viagem.
Queremos que nossos passageiros sintam-se seguros ao longo de toda a
jornada. A segurança em terra, no aeroporto e a bordo é a nossa maior
prioridade.
Viajar em tempos de coronavírus requer uma grande adaptação nos
procedimentos regulares. Por isso, implementamos algumas medidas, que
foram baseadas nos atuais regulamentos das autoridades nacionais de
saúde, afim de garantir que nossos passageiros possam viajar com máximo
conforto e tranquilidade.
Hoje, gostaríamos de apresentar algumas das medidas mais importantes
que foram implementadas a bordo e nos aeroportos, no combate ao
coronavírus.
Nós, as companhias aéreas do Lufthansa Group, estamos cuidando de
você e de nossos clientes em comum.

Segurança em primeiro lugar: medidas de higiene
Solicitamos aos nossos passageiros que utilizem máscaras de proteção
nos aeroportos e também a bordo até 31 de agosto.
Os passageiros devem trazer sua própria máscara
Serviços de higiene adicionais
Os passageiros contarão com oferta maior de produtos de higienes,
como por exemplo, antisséptico nos banheiros.
Tripulação fornece lenços higiênicos (antissépticos) em todos os voos.
Procedimentos de higiene da tripulação intensificados: Todos os
comissários de bordo em contato direto com os passageiros usarão
máscaras de proteção e receberão luvas e produtos antissépticos
extras
Procedimentos de limpeza reforçados: se houver suspeita de uma
doença contagiosa em um passageiro a bordo, obrigatoriamente
realizamos uma desinfecção especial na aeronave.
Filtro HEPA em aeronaves: o sistema de circulação de ar remove 99%
de poeira, bactérias e vírus. O mesmo filtro é utilizado nos centros
cirúrgicos dos hospitais

Criando distância física:
No aeroporto
Medidas de distanciamento físico em todas as áreas do
aeroporto: além de uma equipe dedicada, marcações no piso,
barreiras de segurança retráteis, anúncios e, quando possível,
proteções contra espirros são algumas medidas adotas em
nossos aeroportos
Controle de segurança modificado afim de manter o
distanciamento físico nos pontos de segurança e evitar
verificações individuais, marcações no chão indicam o
distanciamento que deve ser mantido pelos passageiros

Embarque sem contato e por grupos: enquanto nossa equipe
guia o embarque, os passageiros manuseiam seus próprios
cartões de embarque e outros documentos no gate
Embarque/desembarque na remota: Evitaremos o embarque
e desembarque na remota. Caso não seja possível, o número
de ônibus que levarão os passageiros para a
aeronave/aeroporto serão dobrados

Criando distância física:
A bordo
Devido às recentes restrições de entrada de diversos países, os passageiros
devem apresentar-se ao check-in com maior antecedência para a verificação
da documentação
O serviço de bordo mudou, temporariamente oferecendo apenas uma opção
de jantar na classe econômica. O serviço de bebidas também foi reduzido e não
é realizada a coleta de fones de ouvidos descartáveis (Lufthansa)

Reabertura das Lounges de FRA e MUC. No aeroporto de Guarulhos, as
lounges estão funcionando com horário reduzido, entre 15 e 23 horas
Baseado na taxa de ocupação da aeronave, os assentos serão alocados com o
maior distância possível entre os passageiros, por toda a cabine.
Procedimentos de higiene da tripulação intensificados: Todos os
comissários de bordo em contato direto com os passageiros usarão
máscaras de proteção e receberão luvas e produtos antissépticos
extras

Solicitamos a todos os passageiros que usem
máscara de proteção durante toda a viagem:
em solo, no aeroporto e a bordo.

Filtros HEPA nas aeronaves:
Sistema de circulação de ar a bordo remove poeira, bactérias e vírus

O High Efficiency Particular Air
Filter e os dispositivos de
circulação têm um papel
importante no fornecimento de
ar na cabine.
Cerca de 20 vezes por hora, o
filtro remove 99% de poeira e
germes no ar.

Em média, o ar da cabine da
aeronave é renovado
completamente a cada 3 minutos

Saída de ar da cabine
Saída de ar individual
Saída de ar da cabine

Principais dutos de fornecimento
Filtra o ar e reabastece o sistema

Clique na imagem para ir ao vídeo (EN)

Comunicação constante:
Informações transparentes com agilidade

Ao finalizar a reserva e ao realizar o check-in, seus passageiros
receberão automaticamente o e-mail “Voar em tempos de
Corona” com as principais informações acerca das medidas de
segurança adotadas a bordo.
Informações constantes para os agentes de viagens através da
nossa plataforma eXperts (www.lufthansaexperts.com)

Detalhes sobre distanciamento físico, medidas de higiene
reforçadas e possibilidade de remarcações mais flexíveis,
podem ser encontradas em nossas redes sociais e no LH.com
Informaremos antecipadamente por SMS ou e-mail e em nossos
sites sobre a utilização de máscara de proteção pessoal a bordo.

Distanciamento social e demais medidas adotadas pelo Lufthansa Group

Marcadores de distância
Informações de distanciamento
claramente visíveis em todas as áreas,
com marcações no piso e banners
informativos

Embarque por grupos
Embarque por grupos para manter o
distanciamento físico também durante o
embarque

Uso obrigatório de máscaras
O uso de máscaras de proteção
contra o coronavírus é
obrigatório nos aeroportos e
durante o voo

Despacho da bagagem de mão
Despacho da bagagem de mão
sem custo, mesmo para tarifas
Light

Embarque automatizado
O contato durante o embarque foi minimizado
ao máximo.O distanciamente físico também é
mantido durante o desembarque

Mais opções de higienização disponível para
os passageiros
Opções adicionais de higienização são
oferecidas aos passageiros, como por exemplo,
antissépticos nos lavatórios.

Controle de segurança: processos modificados
Medidas adicionais foram adotadas para manter a
distância durante o processo e evitar a revista
manual

Serviço a bordo simplifIcado
O serviço de bordo foi adaptado e simplificado. O
serviço de bebidas foi reduzido.

Regras de higiene reforçadas para a
tripulação
Além de receberem antissépticos e luvas
extras

Reabertura das Lounges
Reabertura das lounges de FRA e
MUC. As lounges de GRU estão
funcionando entre 15 e 23 horas

Vendas a bordo suspensas
A venda de produtos a bordo
também está temporariamente
suspensa

Evitamos embarcar / desembarcar pela
remota
Sempre que possível, evitaremos o
embarque pela remota. Caso contrário,
utilizaremos o dobro de ônibus para realizar
o desembarque

Ao seu serviço: Principais contatos do Lufthansa Group
LUFTHANSAEXPERTS.COM
Nossas Centrais de atendimento estão trabalhando
da maneira mais eficiente possível para fornecer o
suporte necessário
Suporte às agências de viagem
Lufthansa e SWISS
⌛ 2ª a 6ª, das 09h às 18h
☎ +55 11 3878 8153 (SAO)
☎ +55 21 3500 6719 (RIO)
✉ agencias.brasil@lufthansa.com

Principais notícias sobre as
Políticas de Waiver

Últimas atualizações

Acesso rápido aos
principais documentos

Tópicos relacionados

Para informações adicionais referente ao
coronavírus, acesse:
• No Brasil: site oficial do Ministério da Saúde
(https://saude.gov.br/) ou Anvisa
(http://portal.anvisa.gov.br/)
• Aeroporto de Guarulhos –São Paulo
(https://www.gru.com.br/en/passenger/noticiasdetalhe?code=207)
• Na Alemanha: site oficial da Embaixada
(http://berlim.itamaraty.gov.br)

Operações do
Lufthansa Group no Brasil

Lufthansa.com
Swiss.com

Estamos aqui por você.
Obrigada por confiar em nós.
#WeAreInThisTogether
#WeAreLufthansaGroup

lufthansagroup.com

