
 

 

Amigo turista,  
SUA SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR.  

______________________________ 
 

O governo peruano tomou estas medidas para lutar contra a COVID-19:  
 

 Os turistas que entram no país devem preencher uma declaração juramentada (link) e 
apresentar antes de embarcar no avião um teste molecular (PCR) negativo emitido até 
72 horas antes do embarque ou um teste de antígeno negativo emitido até 24 horas 

antes do embarque. 
 

 O ingresso de passageiros não-residentes da África do Sul, Brasil e/ou Índia ou que 
fizeram uma escala nesses países nos últimos 14 dias está suspensa até 22 de agosto.  
 

 A quarentena é cancelada para turistas que entram no país, com exceção de peruanos 
e residentes estrangeiros vindos da África do Sul, Brasil e/ou Índia ou que fizeram uma 
escala nesses países, que devem passar por quarentena obrigatória em suas casas, 
alojamentos ou outros centros de isolamento temporário por 14 dias a partir de sua 
chegada ao Peru. 
 

 Os escudos faciais não são mais necessários para embarcar em voos domésticos e 
internacionais. 

 
 Categoria de alerta Moderado: O horário de circulação é das 04:00 às 00:00 horas. 

 
 Categoria de alerta Alto: O horário de circulação é das 04:00 às 00:00 horas. 

 
 Categoria de alerta Muito Alto: O horário de circulação é das 04:00 às 22:00 horas com 

restrição de veículos aos domingos. 
 

CATEGORIA DE 
ALERTA MODERADO 

CATEGORIA DE 
ALERTA ALTO 

CATEGORIA DE 
ALERTA MUITO ALTO 

Cajamarca 
Huancavelica 
Huánuco 
La Libertad 
Lambayeque 
Regiões de Lima 
Madre de Dios 
Pasco 
Piura 
Tumbes 
Ucayali 
Callao 

Amazonas 
Áncash 
Apurímac 
Ayacucho 
Cusco 
Ica 
Junín 
Província de Lima 
(Lima Metropolitana)  
Loreto 
Puno 
San Martín 
Tacna 

Arequipa  
Moquegua 
 

https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/


 

 

 
 O uso de máscaras para circular pelo país é obrigatório, assim como o uso de máscaras 

duplas em locais fechados, como aeroportos, centros comerciais, bancos, 
supermercados, entre outros. 

 
 As pessoas são lembradas de lavar as mãos constantemente, evitar multidões e manter 

a distância social. 
 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o serviço iPerú da PROMPERÚ:  
 

iperu@promperu.gob.pe / iperulimaapto@promperu.gob.pe 
 
Lima, 9 de agosto de 2021. 
PROMPERÚ 
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