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NOSSO COMPROMISSO

A situação que estamos enfrentando nos afeta 

profundamente e queremos que você saiba que 

estamos realizando diversas ações para permitir que 

você voe em total segurança.

Nas últimas semanas, nos colocamos à disposição da 

Itália: em coordenação com a Unidade de Crise da 

Farnesina, operamos centenas de voos especiais e 

mantivemos algumas conexões para facilitar o 

repatriamento de mais de 100.000 italianos; em 

cooperação com o Departamento de Proteção Civil 

Italiana, transportamos milhões de máscaras para 

serem distribuídas em toda a Itália.

Nos próximos slides, você encontrará informações 

úteis sobre como voar durante o Covid-19.



VOANDO COM SEGURANÇA

Voe com tranquilidade 

com estes cuidados.



SUA SEGURANÇA É NOSSA 

PRIORIDADE

A segurança de nossos clientes, no solo e no ar, 

sempre foi nossa prioridade.

Por esse motivo, trabalhamos todos os dias em 

coordenação com as autoridades nacionais de 

saúde para permitir que os passageiros viajem com 

total tranquilidade, fornecendo atualizações 

constantes sobre a situação.

Voar durante o Covid-19 requer algumas 

precauções que estamos tomando com a máxima 

atenção. Neste documento estão algumas das 

principais ações implementadas.



Recomendamos o uso de 

uma máscara facial 

protetora a partir do 

momento em que você 

chegar ao aeroporto.

Durante todas as 

operações (check-in, 

embarque, retirada de 

bagagem, verificações de 

segurança etc.) é 

necessário manter a 

distância de segurança de 

pelo menos um metro.

LIMPEZAMÁSCARA DE 

PROTEÇÃO 

FACIAL

DISTÂNCIA

NO AEROPORTO: REGRAS GERAIS

As áreas aeroportuárias 

são limpas e higienizadas 

várias vezes ao dia: pela 

equipe do aeroporto nas 

áreas comuns e pela 

companhia nas áreas 

dedicadas.



NO AEROPORTO: 

TEMPERATURA CORPORAL

Em alguns aeroportos, para cumprir as 

determinações das autoridades sanitárias locais, a 

temperatura poderá ser medida antes da partida 

de seu voo. 

Caso a temperatura registre um valor maior que a 

estabelecida pela regulamentação (geralmente 

37,5°C), você poderá ser proibido de iniciar sua 

viagem ou ser solicitado a apresentar uma 

certificação médica específica.

A medição da temperatura também é possível no 

aeroporto de destino final na Itália e pode ser 

realizada por meio do thermoscanner.



Para manter o distanciamento social, 

convidamos você, quando possível, realiza o 

check-in online confortavelmente em casa 

através do serviço de web check-in.

Ou, quando presente no aeroporto, utilizar os 

quiosques de check-in rápido.

NO AEROPORTO:

CHECK-IN



O embarque será realizado, quando possível, 

através do finger (ponte de embarque).

No caso de embarque utilizando ônibus, 

estabelecemos um número máximo de 

passageiros por ônibus.

Em qualquer caso, você deverá sempre usar a 

máscara de proteção e manter a distância de 

segurança de pelo menos um metro de outros 

passageiros.

NO AEROPORTO: 

EMBARCANDO



NO AEROPORTO:

SERVIÇOS PRIORITÁRIOS

FAST TRACK 

As rotas rápidas (fast tracks) nas áreas de 

segurança do aeroporto de Roma Fiumicino 

(Terminal 3) estão ativas. O serviço está

temporariamente suspenso no aeroporto

de Milão Malpensa.

SALAS VIPS (LOUNGES)

Nossos lounges estão temporariamente 

fechados. Em Roma (FCO) e Nova York (JFK), 

passageiros que possuem este benefício, 

podem retirar, no momento do check-in, um 

voucher para ser utilizado nas opções 

gastronômicas selecionadas no aeroporto.
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NO AEROPORTO: AUTO DECLARAÇÃO

Observe que, para todos os voos de entrada para a Itália, um formulário de auto declaração já 

preenchido em cópia duplicada deve ser apresentado no momento do embarque e nos pontos de 

verificação de segurança de passaporte durante a chegada. O formulário está disponível em nosso 

site > https://bit.ly/3eV3xv9

O não preenchimento do formulário em sua totalidade ou a presença de não conformidade pode 

resultar em embarque negado.

https://bit.ly/3eV3xv9
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NO AEROPORTO: AUTO DECLARAÇÃO



O ar a bordo é tão 

limpo quanto em uma 

sala cirúrgica; graças 

aos filtros de ar HEPA 

e à circulação vertical, 

o ar é 99,7% puro.

Nossa equipe 

também é treinada 

para lidar com 

emergências de 

saúde a bordo e, se 

necessário, iniciará 

imediatamente o 

protocolo para 

proteger passageiros 

e funcionários.

A BORDO: AMBIENTE DA CABINE

Todos os nossos 

aviões são 

higienizados com 

produtos com alto 

poder de 

higienização todos 

os dias.



A BORDO: 

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA

• A distância social de pelo menos um metro é 

garantida nos voos para a Itália, deixando os 

assentos ao lado de cada passageiro livres. 

Em todos os voos, a capacidade máxima da 

aeronave foi reduzida para facilitar a 

distribuição de pessoas a bordo, tanto quanto 

possível.

• Se você estiver viajando com sua família, 

poderá solicitar uma viagem um ao lado do 

outro; podemos garantir proximidade apenas na 

presença de um passageiro menor de idade.



• Para garantir a segurança, pedimos aos 

passageiros que utilizem uma máscara 

protetora antes de embarcar no avião e 

também a bordo.

• Caso o passageiro não possua uma, a 

companhia poderá fornecer uma máscara como 

cortesia disponibilizada pelo Departamento de 

Proteção Civil da Itália (válido somente para 

embarques na Itália).

A BORDO: 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO 

FACIAL



O serviço de bordo é garantido em modo reduzido, a 

fim de minimizar a passagem e o posicionamento 

da tripulação de voo na cabine.

Alimentos e bebidas serão fornecidos em porções 

individuais seladas, a fim de permitir a continuidade 

dos mais altos padrões de higiene.

A BORDO: 

NOSSOS SERVIÇOS



VOOS DE LONGO ALCANCE

• Na classe Magnifica, fomos forçados a modificar nosso serviço: oferecemos aos nossos clientes 

uma bandeja com alimentos em porções únicas.

• Em todas as classes, as bebidas não estão disponíveis, exceto água servida em garrafas 

individuais.

• Refeições especiais relacionadas a necessidades médicas ou religiosas estão disponíveis: 

sem glúten / diabético / kosher / muçulmano.

• O serviço de boutique a bordo não está disponível.

VOOS DE MÉDIO ALCANCE

• Na Classe Executiva, onde as condições o permitirem, serão servidos sanduíche e 

sobremesa pré-embalada.

• Na Classe Econômica, água individual e lanche estão disponíveis mediante solicitação.

• Não há refeições especiais e o serviço de boutique a bordo está suspenso.

A BORDO: NOSSOS SERVIÇOS



O procedimento de embarque foi modificado e o 

embarque no Skypriority será suspenso.

Para garantir o distanciamento social e aumentar 

o conforto e a segurança da saúde de todos os 

passageiros, os voos serão embarcados em 

grupos de filas - Zona de embarque - a partir da 

parte traseira da aeronave para a frente.

Nos voos de longo curso, a prioridade de 

embarque será mantida apenas para 

passageiros da classe Magnifica; passageiros 

em classe Econômica e Econômica Premium 

seguirão o embarque por zonas.

O procedimento é temporário devido à 

emergência do COVID19.

A BORDO: EMBARQUE E 

DESEMBARQUE



SEGURANÇA PARA OS NOSSOS COLABORADORES

A atenção à saúde dos passageiros acompanha a saúde de nossos funcionários. 

Por esse motivo, desde o início da emergência, a Alitalia implementou medidas de prevenção e 

controle.

O departamento de medicina da Alitalia monitora a evolução da situação epidemiológica e está 

em contato diário com a Autoridade de Saúde da Aviação, o Ministério da Saúde e outras 

organizações internacionais de saúde, a fim de intervir rapidamente em caso de necessidade.

Nossos colaboradores são atualizados constantemente através dos canais de Comunicação 

Interna, com informações úteis, comportamentos recomendados e referências a serem 

contatadas em qualquer circunstância significativa a ser destacada.



Abaixo, alguns exemplos de ações já implementadas:

• Máscaras faciais, luvas de látex, géis desinfetantes e lenços descartáveis estão 

disponíveis para os colaboradores;

• Higienização de instalações, estações de trabalho e banheiros e higienização da 

frota operacional diariamente;

• Medição da temperatura corporal para as tripulações;

• Kit de risco biológico a bordo de cada aeronave para cada membro da tripulação;

• O trabalho inteligente (smart working) foi incentivado;

• Acesso limitado a áreas comuns e distanciamento social;

• Suspensão de reuniões de negócios, viagens de negócios e eventos internos;

• Disposições especiais para os meios de transporte da empresa.

SEGURANÇA PARA NOSSOS COLABORADORES



Lave bem as mãos 

e com frequência.

DICAS ÚTEIS PARA TODOS

Respeite a 

distância de pelo 

menos um metro.

Se você não tiver 

um lenço de 

papel, ao tossir 

ou espirrar, faça 

na curva do 

cotovelo.

Se sentir mal-

estar, fique em 

casa e chame seu 

médico.





LIMITAÇÕES DE MOBILIDADE

Restrições de mobilidade na 

Itália e em outros países.



A Autoridade Aeroportuária organizou, desde 17 de 

março, o fechamento temporário do Terminal 1 no 

Aeroporto de Roma Fiumicino.

Durante esse período, as operações da Alitalia serão 

realizadas no Terminal 3, que permanecerá em 

serviço.

AEROPORTO DE ROMA 

FIUMICINO

15 BALCÕES DE CHECK-IN NO TERMINAL 3

• Balcões 166-168: Classe Executiva, econômica Premium 

e passageiros SkyPriority

• Balcão166: menores desacompanhados

• Balcões 169-177: Passageiros em Classe Econômica 

(todos os voos exceto América do Norte)

• Balcões 154-156: apenas voos para a América do Norte



Desde16 de março, todos os voos domésticos da 

Alitalia de e para Milão são operados a partir do 

aeroporto de Milão Malpensa, devido ao fechamento 

temporário do aeroporto de Milão Linate.

As operações de check-in para voos da Alitalia são 

realizadas no Terminal 2 de Malpensa.

AEROPORTOS DE MILÃO 

MALPENSA E MILÃO LINATE

5 BALCÕES DE CHECK-IN NA ÁREA 34

• Balcões1 e 2: para passageiros SkyPriority

• Balcão 3: para entrega de bagagem

• Balcões 4 e 5: para passageiros em classe Econômica



Você encontra algumas informações importantes 

sobre restrições de entrada em diferentes países e 

nos voos da Alitalia no site da Alitalia:

https://bit.ly/366ZQid

PARA ONDE POSSO 

VOAR

https://bit.ly/366ZQid


MUDANÇA DO PROGRAMA DE 

VIAGENS

Informações úteis para quem já 

possui bilhete.



Você tem até 31 de dezembro de 2020 para 

gerenciar sua reserva de voo.

A solicitação também pode ser feita após a data 

programada da viagem.

CLIENTES QUE JÁ 

POSSUEM BILHETES



Todos os passageiros que compraram um bilhete 

emitido até 31 de dezembro de 2020 para voo saindo a 

partir de 23 de fevereiro de 2020 podem solicitar até 31 

de dezembro de 2020 uma das seguintes opções:

• Alterar sua reserva para outra viagem que deverá 

ocorrer até 31 de dezembro de 2020 respeitando a 

validade do bilhete original.

• Reembolso com um voucher de igual valor ao 

bilhete adquirido, válido por um ano a partir da data 

de emissão do Voucher de Crédito (TCV), para voar 

para qualquer destino oferecido pela Alitalia.

PASSAGEIROS QUE NÃO 

DESEJAM MAIS VOAR



Todos os passageiros em posse de um bilhete da 

Alitalia (055) cujo voo tenha sido cancelado podem 

solicitar o seguinte até 31 de dezembro de 2020:

• Alterar sua reserva para outra viagem que deve 

ocorrer até 31 de dezembro de 2020 respeitando a 

validade do bilhete original.

• Um voucher de valor igual ao bilhete adquirido, 

válido por um ano, a partir da data de emissão do 

Voucher de Crédito (TCV), para voar para qualquer 

destino oferecido pela Alitalia.

• Solicitar o reembolso do valor do bilhete ou de 

parte da viagem que ainda não foi concluída. O 

estorno do valor pago poderá ser feito em até 12 

meses, contados a partir da data da solicitação.

VOOS CANCELADOS



Todos os passageiros que possuem um bilhete-

prêmio MilleMiglia, que decidirem não viajar, podem 

solicitar até 31 de dezembro de 2020:

• uma mudança na data de reserva

• ou optar por recuperar suas milhas e receber um 

reembolso das taxas aeroportuárias.

BILHETES MILLEMIGLIA



• Permitida 1 (uma) mudança.

• Em casos onde a classe de reserva do bilhete 

original não estiver disponível, haverá cobrança 

da diferença tarifária.

• A mudança de destino é permitida, cobrando as 

diferenças tarifárias (caso houver).

• Possíveis taxas aeroportuárias que venham a 

ocorrer durante a remissão do bilhete deverão 

ser cobradas.

BOOK & CHANGE



GRUPOS

Informações úteis.



• Válido para novos grupos reservados entre 6 de março até 31 de agosto de 2020. 

Embarques em aberto.

• Permitida alteração de data dentro de 1 ano a partir da data original da reserva.

• A alteração da data pode ser solicitada até 21 dias antes da partida.

• Poderá ser aplicada diferença tarifária.

• Em caso de cancelamento, serão aplicadas as regras do contrato. 

GRUPOS – BOOK & CHANGE



QUEM CONTATAR
• Call Center Alitalia Brasil: 

(11) 3958-7959 ou (21) 3500-8998 

9h às 19h (segunda a sexta)

9h às 13h (sábado, domingo e feriados)

• Executivo de vendas

Para qualquer informação ou atualização referente ao 

coronavírus, acesse:

• No Brasil: site oficial do Ministério da Saúde (https://saude.gov.br/) ou 

Anvisa (http://portal.anvisa.gov.br/)

• Na Itália: site oficial da Embaixada 

https://ambbrasilia.esteri.it/ambasciata_brasilia/it/ambasciata/news/dall-

ambasciata/2020/02/emergenza-covid-19-coronavirus.html

• Aeroporto de Guarulhos – São Paulo

(https://www.gru.com.br/en/passenger/noticias-detalhe?code=207)

• Aeroporto do Galeão – Rio de Janeiro

(https://www.riogaleao.com/passageiros/page/coronavirus)

https://saude.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/
https://ambbrasilia.esteri.it/ambasciata_brasilia/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2020/02/emergenza-covid-19-coronavirus.html
https://www.gru.com.br/en/passenger/noticias-detalhe?code=207
https://www.riogaleao.com/passageiros/page/coronavirus


Alitalia.com

OBRIGADO! Grazie!


