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SAÚDE, SEGURANÇA, POLÍTICAS DE MEDIDAS COMERCIAIS
E OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE



NOSSO COMPROMISSO

A situação atual pode mudar rapidamente; portanto, verifique os sites das companhias aéreas para obter as informações mais recentes e detalhadas.

A atual crise de saúde sem precedentes COVID-19 está afetando a todos. Na Air France e na KLM, o conforto, o bem-estar e a saúde de nossos clientes 
continua sendo nossa principal prioridade, estamos constantemente monitorando a situação e comprometidos em garantir que você possa viajar com 
segurança e saúde durante a pandemia da  COVID-19. Medidas especiais foram  tomadas e resultam em produtos e serviços ajustados

VÍDEO DECLARAÇÃO DO GRUPO AIR FRANCE-KLM
Como uma entidade que ultrapassa fronteiras, o Grupo Air France-KLM publicou recentemente (26 de maio) um vídeo que mostra como o Grupo está 
enfrentando a atual crise do COVID-19 e como está planejando o futuro. Isso inclui, obviamente, a segurança e saúde, mas também a sustentabilidade, 
incluindo o compromisso de emissão de CO2 e o estabelecimento da utilização  segunda geração de aviões na indústria européia de biocombustíveis 
para aviação.
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MEDIDAS DE SAÚDE
E SEGURANÇA

Para garantir a segurança da saúde dos 
viajantes e de nossa equipe de solo no 
aeroporto, estamos em contato contínuo com 
várias autoridades locais e governamentais e 
ajustamos proativamente nossos produtos e 
serviços com as informações mais recentes. 
Medidas de precaução extra, segurança e 
distanciamento social são tomadas, criando um 
ambiente de viagem seguro durante o check-
in, no portão e durante o embarque.

Nossas medidas de saúde e segurança também 
são apresentadas  nesses vídeos da Air France e 
da KLM.

Em alguns casos, a Air France e a KLM adotam medidas ligeiramente diferentes que podem estar relacionadas aos requisitos do governo local. A 
situação atual pode mudar rapidamente; portanto, verifique os sites das companhias aéreas para obter as informações mais recentes e detalhadas.

EM SOLO, NO AEROPORTO 

Criando distânciamento físicao entre viajantes e equipe de solo sempre que possível, por exemplo, durante o check-in, no 
portão ou durante o embarque

Ajustando o tempo de operação e os serviços oferecidos nas salas Vips. Por enquanto, a KLM Crown Lounge na área Non-
Schengen no Aeroporto de Schiphol em  Amsterdã está aberto para descanso e relaxamento em nossos hiubs Para horário 
de funcionamento e serviço nas Salas Vips de outros aeroportos, consulte os sites.

Reorganizando os procedimentos de embarque para criar distânciamento  físico e evitar filas sempre que possível, por 
exemplo, fazendo o embarque na aeronave de trás para frente

Adicionando medidas extras de proteção ao solicitar o uso de máscaras durante o embarque os viajantes precisam trazer 
suas próprias máscaras

Dependendo do país / aeroporto, podem ser realizados exames de saúde, por exemplo, verificações de temperatura, 
questionário de saúde e observações. A Air France usa verificações de temperatura sem contrato em  todos os seus voos de 
partida, aceitando apenas viajantes com temperatura corporal abaixo de 38°C.

DISTANCIAMENTO 
SOCIAL

SERVIÇO AJUSTADOS
NAS SALAS  VIP

PROCEDIMENTO
DE EMBARQUE

USO OBRIGATÓRIO
DE MÁSCARAS

VERIFICAÇÃO DE SAÚDE
E TEMPERATURA

Limpeza e desinfecção de balcões e máquinas de auto-atendimento regularmente ao longo do dia 
com detergentes aprovados e homologados.

LIMPEZA



MEDIDAS DE SAÚDE 
E SEGURANÇA

Para proteger a saúde e a segurança dos 
passageiros e de nossa tripulação a bordo, 
estamos em contato contínuo com várias 
autoridades de saúde e aviação e ajustamos 
proativamente nossos produtos e serviços às 
informações mais recentes. Medidas extras de 
higiene, segurança e distanciamento social são 
tomadas a bordo, trazendo segurança e saúde 
ao seu destino.

Nossas medidas de saúde e segurança também 
são apresentadas  nesses vídeos da Air France e 
da KLM

Em alguns casos, a Air France e a KLM adotam medidas ligeiramente diferentes que podem estar relacionadas aos requisitos do governo local. A 
situação atual pode mudar rapidamente; portanto, verifique os sites das companhias aéreas para obter as informações mais recentes e detalhadas.

A BORDO, NO AR

Garantir a qualidade e excelência  do ar a bordo, filtrando o ar a cada três minutos por meio de filtros HEPA (High Efficiency 
Particule Air), que removem mais de 99.999% dos contaminantes virais e bacterianos,  que também são utilizados em salas 
de cirurgia.

Limpeza e desinfecção de nossas aeronaves com detergentes aprovados, dando atenção especial aos assentos, mesas, 
apoios de braços e lavatórios

Criar distância física a bordo entre os passageiros, sempre que possível, com padrões especiais de assentos, por exemplo, 
deixando os assentos vagos.

Criando distânciamento social minimizando os momentos de contato entre os passageiros e nossa tripulação, simplificando 
o serviço a bordo. Isso significa que serviços de catering, vendas a bordo e jornais podem ser adiados ou suspensos.

Adicionando medidas extras de proteção, solicitando o uso de máscaras faciais a bordo para passageiros e tripulação. Os 
passageiros precisam trazer suas próprias máscaras.

Nossas equipes da Air France e da KLM são treinadas para ficarem alertas durante todo o voo e kits Corona especiais estão 
disponíveis em caso de sinais inesperados de doença durante o voo.

QUALIDADE
DO AR

SERVIÇO DE BORDO
AJUSTADO

DISTANCIAMENTO
SOCIAL

USO DE MÁSCARAS
OBRIGATÓRIO

KITS CORONA

LIMPEZA DA
AERONAVE



POLÍTICAS DE VIAGEM

Definir suas próprias prioridades e ajudar seus 
clientes é fundamental durante esses tempos 
agitados. Para apoiá-lo em seu trabalho diário e 
seu cliente em seus planos de viagem, fizemos 
ajustes temporários tanto para  remarcações  
quanto para  políticas de novas reserva. dando-
lhe mais tempo, simplicidade e flecibilidade.
Verifique as opções de novas reservas que você 
pode oferecer ao seu cliente no fluxograma. 

Para obter mais informações sobre as políticas 
em geral, consulte o AgentConnect.biz e os 
sites da Air France 
e da KLM.

A situação atual pode mudar rapidamente, portanto, por favor, cheque o site da cia aérea para as atualizações mais recentes e para informações mais detalhadas.

Oferecendo  o que você mais precisa: tempo extra. Agora você pode garantir que suas reservas permaneçam  ativas até 30 
de junho de 2021

Proporcionando simplicidade pela opção de alterar as datas e / ou o destino da viagem até 30 de junho de 2021. Para todos 
os voos com emitidos  antes de 21 de abril de 2020 e com partida programada até 31 de agosto de 2020 e, para todos os voos 
reservados a partir de 22 de abril 2020.

Obviamente, recomendamos que você remarque, mas se seus clientes ainda não puderem reagendar suas viagens, nós 
compreendemos. Mantenha  a reserva ativa ou ofereça um voucher EMD CDET para uma viagem futura, valida para resgate 
até 31 de dezembro de 2021. Os vouchers podem ser reembolsados desde que não tenham sido (totalmente) utilizados 
depois de 12 meses.

Dando a flexibilidade de remarcar a viagem na mesma cabine sem taxas extras.

Oferecendo àqueles que ainda precisam ou gostariam de viajar, a flexibilidade nas condições para novas reservas, sem 
cobrança de taxas para remarcações de viagem.

Oferecendo um incentivo atraente, oferecendo até 15% de valor extra em cima do voucher inicial (EMD CDET) ou reserva 
ativa (PNR ativo).

RESERVAS
PNR

DATAS E DESTINOS

VOUCHER (EMD 
CDET)

CABINE A CABINE

SEM TAXA DE 
ALTERAÇÃO

15% DE VALOR 
EXTRA

REMARCAÇÃO E POLÍTICA DE NOVAS RESERVAS



COMPROMISSOS EM
SUSTENTABILIDADE

As viagens devem sempre ser focadas no 
futuro.  Os viajantes a negócios voam por todo o 
mundo. E todos os dias, eles percebem o quão 
bonito e vulnerável nosso planeta é.
Como companhias aéreas, sentimos ainda 
mais a responsabilidade social sobre tópicos 
ambientais e estamos determinados a acelerar 
a transição para uma aviação mais sustentável.
A Air France e a KLM têm orgulho de liderar
companhias aéreas sobre esses assuntos há 
anos.  O Grupo Air France-KLM está no
topo do Índice de Sustentabilidade Dow Jones
por 15 anos consecutivos, dos quais 13 vezes
classificado como número um.
Leia mais sobre as metas de sustentabilidade 
para 2030
e o relatório de sustentabilidade de 2019 do
Grupo Air France-KLM aqui.

METAS DO GRUPO AIR FRANCE-KLM PARA 2030

DESTAQUES DE 2019

resíduos não reciclados
(comparado a 2011)

menos emissões de CO2 produzidas pelas operações em solo em comparação com 2018

redução de ruído por movimento em comparação com 2000

emissão de operações 
em solo até 2030

novas aeronaves adicionadas à frota, mais silenciosas e mais eficientes 

menos resíduos não reciclados em comparação com 2011

Eficiência de CO2 por 
passageiro por quilômetro 
(comparado a 2005)

menos de emissão de CO2 por passageiro por km em comparação a 200530%

-50%-50%

32%

43%

0

22

31%

https://sustainabilityreport2019.airfranceklm.com/


FLYING BLUE

Mesmo para nossos clientes mais fiéis, nossos 
membros Flying Blue, voar tornou-se menos 
natural e mais difícil nos últimos meses, devido 
a razões fora do nosso controle. Para se 
certificar que isso não afetará o seus bilhetes-
prêmio reservados, a validade das milhas e 
nível Flying Blue Elite, o Flying Blue  tomou as 
medidas necessárias para tranquilizar

Para mais informações ou se você tiver 
perguntas sobre as consequências relacionadas 
sua situação específica, visite o site Flying Blue 
ou entre em contato com seu account 
manager dedicado, seu TMC 
ou nosso suporte.

A situação atual pode mudar rapidamente; portanto, consulte o site para obter as informações mais recentes e detalhadas.

MEDIDAS COVID-19

A situação atual pode mudar rapidamente; portanto, consulte o site para obter as informações mais recentes e detalhadas.

A política COVID-19 de remarcação flexível da Air France e da KLM também é aplicável aos bilhetes-prêmio. Dando mais 
tempo e flexibilidade para remarcar sua viagem.

Removendo qualquer incerteza que você possa ter sobre o seu nível Flying Blue Elite, mantendo o nível Flying Blue Elite dos 
Membros Flying Blue Elite por mais 12 meses automaticamente, caso o período de qualificação termine entre março de 2020 
e Fevereiro de 2021

MILHAS

FLYING BLUE 
STATUS ELITE

BILHETES 
PRÊMIO

https://www.flyingblue.nl/en/news/coronavirus-updates


ESTAMOS AQUI POR VOCÊ

Nº dossier : 2007175E

Date : 14/09/07

Validation DA/DC :

Validation Client :

P296C

P299C
100 75 00 60

100 10 00 00

A situação atual pode mudar rapidamente, portanto, por favor, cheque o site da cia aérea para as atualizações mais recentes e para informações mais detalhadas.

FLYING BLUE FLYING BLUE - COVID-19

Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, nós estamos aqui por você a qualquer momento. você pode verificar nossos sites para se manter informa-
do sobre as atualizações mais recentes ou entrar em contato com nossos centros de serviços. Como a situação atual pode mudar rapidamente, pode ser 
que algumas informações neste documento não estejam atualizadas. Verifique nossos sites para obter as informações mais recentes e detalhadas.

SITE CORPORATIVO INCREVA-SE NA NEWSLETTER
-DO CLIENTE CORPORATIVO

AIR FRANCE AIR FRANCE - COVID-19 

KLM KLM - COVID-19 

https://www.flyingblue.com/pt-br/home/explorer
https://www.flyingblue.com/pt-br/news/coronavirus-updates?country=BR
https://www.afkl-corporatetravel.com/corporate
https://pub.s7.exacttarget.com/vodpdhw31li
http://www.airfrance.com.br
https://www.airfrance.com.br/BR/pt/common/page_flottante/hp/news-air-traffic-air-france.htm?_ga=2.42160678.2055311121.1592824302-93656161.1586371193
http://www.klm.com.br
https://wecare.klm.com/nl_en/


RIO DE JANEIRO

Air France e KLM 
atualização de malha aérea
Até o fim de julho

Brasil

Rio de Janeiro

AF CDG GIG 1 1 1 3 3 3 3

KL AMS GIG 4 4 4 4 4 4 4

São Paulo

AF CDG GRU 3 3 3 5 5 5 5

KL AMS GRU 6 6 6 6 6 6 6

Chile

Santiago do Chile

AF CDG SCL 1 1 1 1

Nota: O número de voos é o número total de voos de volta por semana.

As informações acima foram coletadas com o máximo cuidado. No entanto, no mundo dinâmico atual, as condições podem mudar rapidamente. a programção de voos 
depende, por exemplo, da permissão do tráfego aéreo e da autorização do governo. As restrições de entrada para viajantes variam de acordo com o país. Verifique os sites da 
Air France e KLM ou o seu sistema de reservas para obter as informações mais reais e precisas. Última atualização das informações acima: 16 de junho de 2020.

SÃO PAULO

SANTIAGO DO CHILE

Visão geral dos voos semanais 
que a Air France e a KLM 
esperam operar nas próximas 
semanas
O cronograma é dinâmico e será atualizado 
regularmente.

AMÉRICA DO SUL 

OPERADO PELA BY AIR FRANCE 

OPERADO PELA KLM

COMPANHIA   DE    PARA SEM 25 
15 JUN

SEM 26
22 JUN

SEM 27
29 JUN

SEM 28
06 JUL

SEM 29
13 JUL

SEM 30
20 JUL

SEM 31
27 JUL



Em caso de dúvidas, entre em contato com 
ANDREA UGRIN MAGALHÃES - andrea.magalhaes@klm.com
BRUNO STUCCHI - brstucchi@airfrance.fr
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