
 

 

Amigo turista,  
SUA SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR.  

______________________________ 
 

O Governo Peruano tomou as seguintes medidas para lutar contra a COVID-19:  
 

• Os viajantes devem chegar ao Peru com seu teste molecular (PCR) que indique 
que não estão infectados com coronavírus. Os resultados desses testes devem 
ser obtidos no máximo 72h antes do checkin, e deverão preencher uma 
declaração jurada aqui.  
 

• As pessoas que chegarem ao Peru vindas do estrangeiro devem cumprir 
quarentena obrigatória de 14 dias em seu domicílio, centro de isolamento 
temporário ou hospedagem. Ao sexto dia de quarentena, os viajantes podem 
realizar novo teste molecular (PCR) que confirme que não estão infectados com 
coronavírus para prosseguir viagem. 
 

• Suspende-se a entrada de passageiros não residentes vindos da Europa, África 
do Sul e/ou Brasil, ou que tenham realizado escala nesses lugares, até 14 de 
março de 2021. As fronteiras terrestres do Peru estão fechadas 
temporariamente.  

 

• Nível de alerta Alto: O horário de circulação de pessoas é das 4h às 22h, com 
restrição veicular aos domingos nas regiões de Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque, Madre de Dios, Piura, San Martín e Ucayali. 
 

• Nível de alerta Muito Alto: O horário de circulação de pessoas é das 4h às 21h, 
com restrição veicular aos domingos nas regiões de Amazonas, Apurímac, 
Arequipa e Tumbes. Adicionalmente, em Áncash (exceto Huaraz), Ayacucho 
(exceto Huamanga), Cusco (exceto Canchis), Huancavelica (exceto Huancavelica 
e Tayacaja), Huánuco (exceto Huánuco), Ica (exceto Chincha e Ica), Junín (exceto 
Chanchamayo, Chupaca, Huancayo, Satipo e Tarma), Lima (exceto Barranco, 
Huaral, Huarochirí, Huaura e Lima Metropolitana), Loreto (exceto Maynas), 
Moquegua (exceto Ilo), Pasco (exceto Oxapampa), Puno (exceto Puno) e Tacna 
(exceto Tacna). 
 

• Nível de alerta Extremo: O horário de circulação de pessoas se mantém de 
segunda feira a sábado, das 4h às 21h, com restrição veicular e imobilização 
social obrigatória estrita aos domingos em Áncash (Huaraz), Ayacucho 
(Huamanga), Cusco (Canchis), Huancavelica (Huancavelica e Tayacaja), Huánuco 
(Huánuco), Ica (Ica e Chincha), Junín (Chanchamayo, Chupaca, Huancayo, Satipo 
e Tarma), Lima (Barranco, Huaral, Huarochirí, Huaura e Lima Metropolitana), 
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Loreto (Maynas), Moquegua (Ilo), Pasco (Oxapampa), Puno (Puno), Tacna 
(Tacna) e a Província Constitucional de Callao.  

 

• Como parte da reativação do setor turístico, serão reabertos lugares como 
Machupicchu, as praias do norte (Máncora, Pimentel, Huanchaco, entre outras) 
ou Áreas Naturais Protegidas.  
 

• Essas medidas são vigentes de 1 a 14 de março. 
 

• O uso de máscara para circular em todo o país é obrigatório, e recordamos a 
população sobre a constante lavagem das mãos e que mantenham o 
distanciamento social. 

 

Caso tenha alguma consulta, contate o serviço iPerú da PROMPERÚ:  
 

iperu@promperu.gob.pe / iperulimaapto@promperu.gob.pe 
 
Lima, 01 de março de 2021. 
PROMPERÚ 
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