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The Canada Homestay Network 
Protocolo de "Chegada Segura" 

As atuais restrições de viagens e os requisitos de quarentena relacionados à pandemia de COVID-19 
exigiram que a CHN considerasse opções para os alunos se colocarem em quarentena (autoisolamento) 
na chegada. Este procedimento descreve as expectativas e requisitos da CHN para que os alunos e os 
anfitriões administrem esse período com segurança e tranquilidade.  
 
A saúde e a segurança de nossos alunos e das famílias anfitriãs são prioridades da CHN. Devemos 
também seguir os regulamentos e recomendações de várias autoridades, incluindo o governo do Canadá 
e as autoridades de saúde pública locais e provinciais. 
 
No momento, todos os estudantes internacionais devem concluir, antes de sua chegada ao Canadá: 
• Um plano de autoisolamento para atender às atuais restrições de viagens do governo canadense1 

relativas à COVID-19, que exigem que os viajantes que chegam ao Canadá fiquem em quarentena 
por 14 dias; 

• o aplicativo ArriveCAN do governo canadense2 (disponível on-line);  
• Um plano de autoisolamento separado para a província de Alberta (também disponível online). 
• a partir de 7 de janeiro de 2021, todos os passageiros aéreos com cinco anos de idade ou mais 

deverão apresentar teste negativo para COVID-19 antes de viajar de outro país para o Canadá.3 A 
documentação com resultado negativo deve ser apresentada à companhia aérea antes do 
embarque em um voo para o Canadá. O teste deve ser realizado 72 horas antes da partida 
planejada pelo viajante para o Canadá. 

Além disso: 

• A partir de 22 de fevereiro de 2021, todos os viajantes adultos que chegarem ao Canadá 
de avião, com algumas exceções, serão obrigados a fazer um teste de Reação em Cadeia da 
Polimerase (PCR) para COVID-19 quando chegarem ao Canadá antes de sair do aeroporto, e 
outro em ao final do período de quarentena de 14 dias.Os passageiros aéreos adultos 
também deverão reservar, antes de embarcar para o Canadá, uma estadia de 3 noites em 
um hotel autorizado pelo governo.4 Os custos do teste e da estadia no hotel serão de até US$ 
2.000. Se o teste retornar negativo, o viajante poderá continuar o restante do período de 
quarentena obrigatória. Os viajantes com teste positivo precisarão ficar em uma instalação de 
quarentena designada pelo governo.  

• ATENÇÃO: Os alunos menores de idade estão isentos da estadia em hotel autorizado pelo 
governo. Menores de idade são definidos como alunos com idade abaixo e 18 anos. 

• A partir de 15 de fevereiro de 2021, os viajantes que chegarem ao Canadá por terra, com 
algumas exceções, serão obrigados a fornecer prova de um resultado negativo do teste 
molecular de COVID-19, feito nos Estados Unidos, dentro de 72 horas antes da chegada, ou um 
teste positivo realizado entre 14 e 90 dias antes da chegada. Além disso, a partir de 22 de 
fevereiro de 2021, os viajantes que entrarem no Canadá pela fronteira terrestre deverão fazer um 
teste molecular de COVID-19 na chegada, bem como ao final da quarentena de 14 dias.  

• Estas novas medidas são adicionais aos requisitos de pré-embarque e saúde obrigatórios já 
existentes para viajantes aéreos. 

 
 
 
2 https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html 
3https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-
air-travellers-coming-to-canada.html 
4https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-
advice/mandatory-hotel-stay-air-travellers/list-government-authorized-hotels-booking.html 
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O não cumprimento desses requisitos constitui violação do Acordo de Participação da CHN ("PA", na 
sigla em inglês) do aluno e dos regulamentos e recomendações de diversas autoridades governamentais 
canadenses, e sujeita o aluno a penalidades adicionais prescritas pelo governo federal do Canadá e 
outras Autoridades de Saúde locais e provinciais canadenses (incluindo, entre outros, as penalidades 
prescritas pela Lei de Quarentena, que incluem até 6 meses de prisão e/ou multas de até C$ 750 mil). 
 
A CHN está preparada para ajudar nossos alunos a satisfazer esses requisitos através de duas opções 
de acomodação, que desenvolvemos em colaboração com a Canadian Association of Public Schools – 
Internacional (CAPS-I) e a Languages Canada: 
 
Opção 1: Quarentena em casa de família com anfitriões selecionados da CHN 
 
Os alunos serão colocados com sua família anfitriã regular, se ela estiver disponível para quarentena, ou 
com uma família anfitriã de descanso apenas durante o período de quarentena, a critério da CHN. Os 
menores de idade terão prioridade na hospedagem em casa de família. 
 
A CHN reembolsará aos anfitriões uma quantia adicional de C$ 25 por noite pelo período de 
quarentena de 14 dias (C$ 350), além dos preços por noite padrão para esse período. Se o aluno 
chegar antes da data normal de início do programa, ele terá que pagar C$ 350 e os preços regulares de 
casa de família para aquele período. Se o aluno chegar na data marcada, ele só terá que pagar a 
quantia adicional de C$ 350. Os custos do período de quarentena serão emitidos para o agente/aluno ou 
poderão ser deduzidos do depósito de segurança, quando disponível.  
 
Opção 2: Quarentena com hotéis que oferecem programas de "Estadia Segura" com tarifas 
especiais  
 
Os alunos receberão um código de desconto especial da CHN para fazer a reserva diretamente com o 
hotel. A tarifa inclui três refeições por dia, traslado do aeroporto e comodidades de quarto padrão. Para 
obter informações sobre a opção de quarentena em hotel da CHN, acesse o site 
https://canadahomestaynetwork.ca/safe-arrival-hotel-fees/ 
 
Em ambas as opções, a CHN oferece: 
• Atendimento de emergência 24h, como de costume 
• Serviço de aconselhamento para apoio emocional da keep.me SAFETM, oferecida pela guard.me 
• Programação virtual com outros alunos da CHN durante o período de quarentena 
 
Se um aluno desenvolver sintomas durante a quarentena, a CHN seguirá as orientações de saúde 
pública. Se o aluno desenvolver sintomas enquanto estiver com um anfitrião de quarentena de descanso, 
ele deve ficar lá até que seja considerado "apto" para ir para a casa de sua família anfitriã regular. O 
custo do tempo extra da quarentena em casa de família permanecerá o mesmo, com um adicional de C$ 
25 por noite.  
 
Plano de pré-partida do aluno: 
 
1. Confirme seus planos com a CHN 

• Preencha e assine este documento para confirmar que você está ciente dos protocolos de 
"Chegada Segura" da CHN 

• Pague as taxas da CHN 
• Receba as informações de correspondência – na opção Hotéis, registre-se no Hotel usando o 

código de desconto da CHN 
• Os alunos podem ser solicitados a concluir sua quarentena (autoisolamento) em apenas uma de 

nossas cidades de entrada — Montreal, Toronto, Calgary ou Vancouver —, por isso, as reservas 
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de voos internacionais para o Canadá devem ser separadas dos voos domésticos no Canadá, 
que devem ser reservadas como passagens abertas sem data específica. 

 
2. Comunicação e construção de relacionamento  

• Fale com sua família anfitriã sobre as expectativas e pergunte se há algo que eles desejam 
especificamente que você leve para ajudar você a se isolar. Se você estiver hospedado em um 
hotel, entre em contato com o Gerente de Relacionamento da CHN para tirar quaisquer dúvidas 
sobre sua estadia no hotel. 

• Antes da sua chegada, nós lhe informaremos quem irá buscar você no aeroporto — seu anfitrião, 
um motorista de um prestador de serviços de transporte ou o ônibus de traslado do hotel. Tenha 
em mente o local de encontro com seu anfitrião ou motorista no aeroporto. 

• Leve consigo o número do celular do seu anfitrião, do hotel ou do prestador de serviços de 
transporte — isso é importante para todas as chegadas. 

 
3. O autoisolamento pode ser física e mentalmente desafiador para você, por isso, recomendamos que 

você tenha um plano bem elaborado de como irá administrar e passar seu tempo durante a 
quarentena de 14 dias após a chegada. Entre em contato com o departamento internacional de seu 
educador para obter recursos. Além disso, acesse o site  https://canadahomestaynetwork.ca/student-
covid-19/ para conhecer mais ideias de como se preparar para a quarentena. 

 
4. Isolamento e distanciamento físico em casa e hotel  

• Leia o artigo: Como se isolar após uma viagem se você mora com outras pessoas 
 
5. Consulta/exame médico 
Os alunos que conseguirem obter um atestado médico ou um teste de COVID-19 ou de anticorpos da 
doença devem trazê-los quando viajarem para o Canadá. Testes negativos de COVID-19 não alterarão o 
requisito de autoisolamento na chegada; isso é obrigatório para todos os viajantes que chegam no 
Canadá. 
 
6. Planos de chegada 
Todos os viajantes devem fazer o download e preencher o formulário ArriveCAN do governo 
canadense para aprovação antes de sua chegada. ArriveCAN está disponível como um aplicativo móvel 
ou você acessá-lo online. 
 
Além disso, os alunos que estudam em Alberta devem preencher, enviar e imprimir o Plano de 
Autoisolamento OBRIGATÓRIO para sua província com antecedência: 
https://travel.isolationplan.alberta.ca/en 
 
7. Gaxeta 
Além dos requisitos regulares de bagagem, os alunos também devem trazer: 

• 60 máscaras faciais descartáveis OU 30 máscaras faciais descartáveis e 1 máscara facial de 
tecido 

• Um frasco grande de desinfetante de alta qualidade para as mãos 
• Caixa de luvas de nitrilo 
• Termômetro 
• Material de arte e música para atividades durante o programa de quarentena 

 
Na bagagem de mão, leve também pelo menos 2 máscaras, vários pares de luvas, um frasco de 
desinfetante para as mãos e lenços desinfetantes umedecidos. 
 
Leve também os seguintes documentos em sua bagagem de mão na chegada: 

• Passaporte 
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• Visto de estudante ou documento de confirmação de visto (se você tiver um) 
• Documentos de custódia (se aplicável) 
• Carta de aceitação da sua escola 
• Perfil da casa de família e informações de contato, ou cópia impressa de sua reserva com o 

nome e endereço do seu hotel e serviço de traslado do aeroporto 
• Folha com informações de contato da nossa equipe, incluindo nosso número de atendimento 

urgente 24h 
• Cópia da Declaração de Saída assinada por você (e por seus pais, para alunos menores de 

idade) 
• O plano de auto-isolamento impresso  
• Uma muda adicional de roupas para chegada na sua casa de família 

 
 
Plano de viagem do estudante: 
 
Até 72 horas antes da partida programada para o Canadá, os alunos devem obter um teste de reação 
em cadeia da polimerase molecular (PCR) para COVID-19 e estar preparados para apresentar os 
resultados à companhia aérea antes do embarque.  
 
No dia da viagem, preencha e assine a Declaração de Saída inclusa neste documento. 
 
Antes de embarcar no voo, os alunos devem enviar suas informações no aplicativo ArriveCAN, incluindo: 

• informações de viagem e contato 
• plano de quarentena 
• autoavaliações de sintomas da COVID-19 

 
No caminho para seu destino, os alunos devem: 

• Usar máscara e luvas 
• Praticar o distanciamento social 
• Lavar as mãos com frequência 
• Use desinfetante para as mãos quando necessário 
• Higienizar seu espaço pessoal e superfícies tocadas com frequência, como cintos de segurança 

e bandejas 
• Reduzir as idas ao banheiro e dar descarga com a tampa do assento fechada 
• Tocar o mínimo de superfícies possível 
• Manter o celular carregado 
• Trazer alguma comida, pois restaurantes e lojas podem estar fechados 
• Trazer uma garrafa de água reutilizável 

 
Plano de chegada do aluno: 
 
Ao chegar ao Canadá, os alunos devem estar prontos para mostrar o recibo do ArriveCAN. Um oficial de 
serviços de fronteira verificará se o aluno enviou suas informações digitalmente. Conforme os alunos 
passam pelo aeroporto, eles devem continuar a manter o distanciamento físico. 

O aluno deve ter os documentos descritos na seção "Bagagem" prontos para entrega aos Serviços de 
Fronteiras do Canadá. O aluno também deverá passar por uma triagem dos serviços de fronteira ou de 
um oficial de quarentena, que avalia se viajantes têm sintomas. Os alunos serão testados imediatamente 
após a chegada e levados para uma instalação de quarentena para aguardar seus resultados. 

Na chegada no aeroporto de destino final: 
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• Envie uma mensagem de texto ao seu motorista e/ou família anfitriã ou entre em contato com o 
ônibus do hotel conforme as instruções, ou siga as instruções das autoridades canadenses 
direcionando os viajantes para a acomodação de quarentena 

• Use uma máscara nova e luvas 
• Retire sua bagagem, mantendo o distanciamento físico 
• Saia da área de bagagem e vá para o local que você combinou anteriormente para encontrar o 

seu motorista ou família anfitriã, ou siga as instruções das autoridades canadenses direcionando 
os viajantes para a acomodação de quarentena 

• Se você tiver permissão para prosseguir para sua acomodação da CHN, coloque sua própria 
bagagem no carro e sente-se o mais longe possível do motorista 

 
Dentro de 48 horas após chegar ao destino da quarentena (casa de acolhimento ou hotel), todos os 
alunos devem usar o aplicativo ArriveCAN para: 

• confirmar que chegaram ao endereço fornecido para quarentena; e 
• completar as autoavaliações diárias dos sintomas da COVID-19 durante o período de 

quarentena.  
 
 
Plano de quarentena (autoisolamento): 
 
Como parte da Lei de Quarentena, os viajantes para o Canadá devem se isolar por 14 dias. Isso significa 
que os alunos terão que ficar em seus quartos por 14 dias e evitar o contato (ou seja, manter uma 
distância de 2 metros) com outras pessoas. A casa de família ou hotel oferecerá aos alunos comida, 
roupa de cama limpa, um quarto confortável e contato com eles por mensagem de texto, FaceTime e 
outros meios de comunicação remota. 
 
Expectativas do aluno 

• Estamos prontos para ajudar você! Basta nos perguntar! Ligue para o Gerente de 
Relacionamento da CHN ou fale com seu anfitrião, que entrará em contato com a CHN. Para 
estadias em hotéis, você também pode discar 0 para falar com o operador do hotel. 

• Fique no seu quarto tanto quanto possível e mantenha distância de outras pessoas. 
• Mantenha seu quarto bem ventilado e limpo abrindo a janela para deixar o ar circular. 
• Pratique uma boa higiene: lave as mãos frequentemente com água e sabão comum por pelo 

menos 20 segundos; use uma toalha separada, sem compartilhá-la com outras pessoas; cubra a 
boca e o nariz com o cotovelo ao tossir ou espirrar, ou use um lenço de papel. Evite tossir para 
as mãos ou para o ar. Descarte prontamente os lenços de papel usados na lixeira e lave 
imediatamente as mãos. 

• Use um banheiro separado. Limpe o banheiro regularmente com produtos de limpeza 
domésticos. Dê descarga com a tampa fechada. Em hotéis, limpe o banheiro regularmente com 
produtos de limpeza doméstica, de acordo com os protocolos de "Estadia Segura" de cada hotel. 

• Separe algum tempo para sair todos os dias; você pode ficar em um lugar privativo, como o 
quintal. Não vá para a escola ou outras áreas públicas. Em hotéis, use sempre máscara fora do 
quarto. Ao usar o elevador do hotel, peça aos outros hóspedes que o deixem sozinho; do lado de 
fora, você pode ficar em um local privativo no pátio do hotel. 

• Mantenha-se conectado com seus amigos e familiares por mensagens de texto, e-mail, 
FaceTime e outros meios.  

• Monitore seu bem-estar físico e mental. Se você não estiver se sentindo bem e tiver sintomas 
parecidos com a COVID-19, peça ao seu anfitrião para ajudar você a fazer uma autoavaliação 
online para determinar se você precisa de mais avaliações ou exames. As auto avaliações estão 
disponíveis no aplicativo ArriveCAN, acessando covid19.thrive.health ou ligando para 8-1-1. 

• Empacote o lixo, descarte-o com freqüência e lave as mãos imediatamente. 
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• Tome cuidado ao lavar suas roupas. As roupas que você usou durante o voo devem ser lavadas 
imediatamente e todas as suas roupas devem ser lavadas separadamente, sem roupas de 
outras pessoas. Você precisará lavar e dobrar suas próprias roupas. 

• Limpe e desinfete as superfícies tocadas com frequência, como maçanetas, bancadas, 
penteadeiras e outras superfícies, pelo menos uma vez por dia. 

• Mantenha seus itens pessoais (escova de dentes, copos, celular, tablets, laptops, etc.) 
separados dos pertences de outras pessoas. 

• Coma em seu quarto.5 Seu anfitrião ou hotel trará suas refeições para seu quarto. Deixe a louça 
suja do lado de fora do quarto quando terminar. Não compartilhe pratos, copos, xícaras ou 
talheres. 

• Evite períodos prolongados de inatividade. A CHN oferecerá regimes de exercícios ou de 
movimentos leves mediante solicitação! 

 
Os alunos devem ter em mente que, embora essas instruções e protocolos pareçam excessivos, eles 
estão em vigor para lembrá-los de ter cuidado no contato com outras pessoas durante a quarentena de 
14 dias. A CHN está aqui para ajudar. Caso precisem de assistência, incentivamos os alunos a entrar em 
contato com a família anfitriã ou com o Gerente de Relacionamento. 
Lembramos aos alunos que a quarentena (autoisolamento) é um requisito da Lei de Quarentena e 
não é opcional.  
 
Depois de chegar ao Canadá, os oficiais do governo do país ligarão para o aluno para monitorar se ele 
está cumprindo a quarentena obrigatória. O aluno deve estar preparado para atender chamadas dos 
números de telefone 1-855-906-5585 ou 613-221-3100. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ao entrar em 
contato com você para verificar se você está respeitando a quarentena, o governo canadense nunca 
solicitará informações financeiras. 
 
Expectativas do anfitrião 

• Os anfitriões devem ter seguido todas as orientações de saúde pública da sua região nos 14 dias 
antes de aceitar o aluno, e todas as pessoas da casa devem estar sem nenhum sintoma de 
COVID-19. 

• Somente uma pessoa saudável deve prestar cuidados. 
• Não compartilhe objetos pessoais com o aluno, como escovas de dente, toalhas, roupa de cama, 

utensílios e aparelhos eletrônicos. 
• Use um banheiro separado do banheiro do aluno, se possível, e certifique-se de que todos 

fechem a tampa do vaso antes de dar a descarga. 
• Algumas pessoas podem transmitir COVID-19 mesmo sem apresentar sintomas. Usar 

uma máscara, incluindo uma máscara não médica ou proteção facial (ou 
seja, construída para cobrir completamente o nariz e a boca sem aberturas e ser presa à 
cabeça por laços ou presilhas de orelha) pode ajudar a proteger as pessoas ao seu redor. 

• Evite o contato com animais, pois há vários relatos de pessoas que transmitiram COVID-19 para 
seus animais de estimação. 

• Se possível, as pessoas com maior risco de doenças graves devido à COVID-19 não devem 
cuidar de alguém que tenha contraído a COVID-19. Essas pessoas incluem idosos, pessoas com 
doenças crônicas (por exemplo, doenças cardíacas e diabetes) ou sistema imunológico 
comprometido. Se você precisar estar a 2 metros do aluno, use equipamentos de proteção 
individual: máscaramédica, luvas descartáveis e proteção para os olhos. 

• Evite reutilizar máscaras ou luvas médicas. 

 
 
5A maioria das famílias anfitriãs não quer que os alunos comam em seus quartos! Este é um requisito de curto prazo 
que mudará quando o período de quarentena terminar. 
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• Higienize as mãos com frequência por pelo menos 20 segundos, especialmente após o contato 
com o aluno e após retirar as luvas, máscara facial e proteção para os olhos. 

• Seque as mãos com papel toalha descartável. Se elas não estiverem disponíveis, use uma 
toalha reutilizável e substitua-a quando ela ficar úmida. 

• Você também pode remover a sujeira com um pano úmido e, em seguida, usar um desinfetante 
para as mãos à base de álcool. 

• Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 
• Com alguma orientação, espera-se que os alunos lavem suas próprias roupas. Eles devem lavar 

as roupas que usaram no voo imediatamente e manter sua roupa suja separada da família. 
 
Expectativas pós-quarentena dos alunos e das famílias: 
 

• Continue praticando a higiene adequada e recomendada 
• Siga as orientações adequadas ao tossir e espirrar  
• Pratique o distanciamento físico fora de casa, evite shoppings, aglomerações e esportes  
• Mantenha-se conectado! 

 
Considerações adicionais: 
 
Se um aluno desenvolver sintomas ou for diagnosticado com COVID-19 

• Entre em contato imediatamente com o Gerente de Relacionamento ou a linha de emergência da 
CHN: 1-877-441-4443 — ramal 1; 

• Conclua uma auto avaliação (disponível no aplicativo ArriveCAN, visitando covid19.thrive.health 
ou ligando para 8-1-1) e procure atendimento médico conforme necessário. 

• A CHN visa evitar a disseminação da COVID-19 com realocações desnecessárias de agora em 
diante. Portanto, nossas preferências são: 
• Manter o aluno no lugar, de acordo com as orientações de saúde pública; ou 
• Pedir aos pais que venham ao Canadá para cuidar de seus filhos às custas deles, se 

possível. 
• No caso improvável do anfitrião não puder cuidar de um aluno doente, a CHN poderá 

providenciar cuidados temporários com outra família anfitriã.  
 
Materiais recomendados para famílias anfitriãs: 

• Toalhas de papel descartáveis e produtos comuns de limpeza doméstica 
• Termômetro 
• Sabonete para as mãos  
• Desinfetante à base de álcool com pelo menos 60% de álcool 
• Sabão comum 
• Desinfetante para superfícies impermeáveis que tenham um Número de Identificação de 

Substância (DIN, na sigla em inglês), ou água sanitária concentrada (5%) e um recipiente 
separado para diluição 

• Produtos de limpeza adequados para limpeza de aparelhos eletrônicos tocados com frequência 
• Conforme declarado acima, os alunos devem trazer alguns EPIs com eles de casa, mas os 

anfitriões devem ter seus próprios materiais em mãos para uso pessoal ao interagir com o aluno. 
 
Definições: 
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A Agência de Saúde Pública do Canadá estabelece uma distinção entre a necessidade de 
quarentena (autoisolamento) e de isolamento.6 
 

• Quarentena (auto isolamento): a quarentena é necessária por 14 dias se você não tiver 
sintomas e alguma das afirmações seguintes for verdadeira: você está retornando de uma 
viagem para fora do Canadá (quarentena obrigatória); você teve contato próximo com alguém 
que está com COVID-19 ou tem suspeita de ter contraído a doença ; ou você foi informado pela 
autoridade de saúde pública que pode ter sido exposto à doença e precisa de quarentena. 

 
• Isolamento: você deve se isolar se alguma das afirmações seguintes for verdadeira: você foi 

diagnosticado com COVID-19 ou está aguardando os resultados de um teste laboratorial de 
COVID-19; você tem sintomas de COVID-19, mesmo que leves; você esteve em contato com 
um caso suspeito, provável ou confirmado de COVID-19; você foi informado pela autoridade de 
saúde pública de que você pode ter sido exposto à COVID-19; ou você voltou de uma viagem 
para fora do Canadá com sintomas de COVID-19 (obrigatório).  

 
Este procedimento pressupõe que os alunos atenderão aos requisitos para quarentena (autoisolamento).  
 
Recursos: 
 
Para obter mais informações sobre a preparação para o contato e cuidados com indivíduos expostos à 
COVID-19, consulte as fontes abaixo: 

• Agência de Saúde Pública do Canadá (PHAC, na sigla em inglês). Como cuidar de uma pessoa 
com COVID-19 em casa — Conselhos para cuidadores:  
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/how-to-care-
for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers.html 

• Agência de Saúde Pública do Canadá (PHAC). Como se preparar (para indivíduos): 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/being-prepared.html#a2 

• Recursos provinciais e territoriais contra a COVID-19: 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html 

• Guia de autoisolamento do Centro de Controle de Doenças da Colúmbia Britânica para 
cuidadores e membros da família de pessoas com COVID-19: 
www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/Self-isolation_caregivers.pdf  

  

 
 
6https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-
risks.html#self 
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Declaração do aluno e dos pais naturais (para solicitar alguma das opções de quarentena da 
CHN): 
 
Por favor, leia esta página e envie-a devidamente assinada para seu Gerente de Relacionamento ou por 
e-mail para studentinfo@canadahomestaynetwork.ca, junto com seu formulário de estadia em casa de 
família. 
 
Em consideração à disposição dos Protocolos de Chegada Segura da CHN para Casa de Família e 
Hotéis, cada um dos Participantes e seus pais e/ou tutor(es) doravante: 
 
A. Compreende e concorda que a Declaração de Partida e o SAHP neste documento fazem parte da 

Solicitação de Hospedagem do Participante (HA) e do Acordo de Participação (PA) e todos os 
convênios, declarações, condições e outros termos e disposições ali contidos. 

 
B. Confirmam que cada um deles leu e concorda em cumprir ou estar em conformidade, de acordo com 

o caso, com a Declaração de Saída e o Protocolo de Chegada Segura aqui contidos. 
 
C. Além do parágrafo F do PA, as consequências de qualquer violação por parte do Participante da 

Declaração de Partida e do Protocolo de Chegada Segura e/ou das Restrições podem incluir, entre 
outros: 
• a doença e/ou morte do Participante e de outras pessoas, sem recurso à CHN ou aos seus 

prestadores de serviços, à escola ou conselho escolar do Participante; 
• expulsão imediata do Participante do programa da Estadia em Casa de Família da CHN e dos 

programas acadêmicos do Participante na escola ou no conselho escolar sem recurso, 
reembolso ou crédito de quaisquer taxas; 

• se aplicável, a revogação dos serviços de Custódia da CHN, novamente sem recurso, 
reembolso ou crédito de quaisquer taxas pagas à CHN pela Custódia; 

• o Participante ser responsável por concluir sua quarentena e/ou período de isolamento 
obrigatório em outra acomodação às suas próprias custas, sujeito à aprovação das Autoridades 
de Saúde Pública locais e/ou do Diretor de Saúde Pública do Canadá; e 

• o participante estar sujeito a penalidades adicionais de acordo com a Lei de Quarentena do 
Canadá e/ou outras autoridades de saúde locais e provinciais canadenses.  
 

D. Declaram que as informações fornecidas estão completas e corretas tanto quanto é do 
conhecimento deles, e que qualquer informação incorreta ou incompleta fornecida do Participante, 
seus pais e/ou responsáveis representa uma violação desta Solicitação e está sujeita aos termos do 
parágrafo F do PA. 
 

E. Entendem que as opções fornecidas pela CHN são limitadas e, no caso de um ou qualquer um 
desses serviços não estar disponível, concorda em isentar a CHN e seus diretores, conselheiros, 
funcionários e prestadores de serviços independentes de toda e qualquer responsabilidade, despesa 
e dano, independentemente de como tenha sido causado. Caso nenhuma das opções esteja 
disponível ou seja aceita, a CHN reembolsará as Taxas pré-pagas de acordo com sua Política de 
Reembolso, que o signatário leu, entendeu e concordou. 
 

F. Compreende e concorda que este documento foi redigido em inglês com seu consentimento e sem 
recurso. 

 
Nome legal do aluno: 
 
Data de nascimento: 
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Opção de 
programa de 
quarentena 

Preferências Comentário ou pedido especial 

Estadia em casa de 
família 

Eu prefiro esta 
opção (Marque 1 
ou 2 >) 

  

Hotel 
Eu prefiro esta 
opção (Marque 1 
ou 2 >) 

  

 
 
Assinado pelo Participante (e para menores de idade, o pai [ou pais] natural ou responsável [ou 
responsáveis] legal do Participante)  
 
 
Nome 
completo do 
aluno 

 

Assinatura  Data  

  
Nome 
completo  

Assinatura   Data  
Relacioname
nto cMãe  c Pai  c Responsável legal  c Outro (especifique): 

  
Nome 
completo  

Assinatura   Data  
Relacioname
nto  cMãe  c Pai  c Responsável legal  c Outro (especifique): 
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Declaração do aluno e dos pais naturais na partida (para sua viagem para o Canadá): 
 
Por favor, responda às perguntas abaixo e envie esta página devidamente assinada ao seu Gerente de 
Relacionamento, ou por e-mail para studentinfo@canadahomestaynetwork.ca na manhã de sua partida 
para o Canadá. Você também deve usar o aplicativo ArriveCAN para fornecer informações de 
viagem obrigatórias necessárias para a entrada no Canadá antes de embarcar em seu voo. 
 
Nome legal do aluno: 
 
Data de nascimento: 
 
Data de chegada:      Hora de chegada: 
 
 Sim Não Se a resposta for Não, forneça mais 

informações 
Eu/Meu filho(a) estava/estive bem e não mostrei sinais 
de doença nos últimos 14 dias 

   

Até onde eu sei, eu/meu filho(a) não fui exposto a 
ninguém que mostrasse sinais de doença nos últimos 
14 dias 

   

Até onde sei, eu/meu filho(a) não tive/teve em contato 
com ninguém que, nos últimos 14 dias: 
1. teve COVID-19, ou 
2. tenha sido um caso provável de COVID-19, ou 
3. teve contato direto com alguém que teve COVID-19 

   

Eu entendo que eu/meu filho(a) ficarei/ficará em 
quarentena por 14 dias após a chegada ao Canadá de 
acordo com os requisitos do governo, exceto em 
circunstâncias de emergência  

   

Todos os formulários canadenses federais e provinciais 
relativos à COVID-19 (incluindo o aplicativo ArriveCAN 
e um Plano de Auto-Isolamento na Colúmbia Britânica e 
Alberta) foram preenchidos antes da minha chegada/da 
chegada do meu filho ao Canadá 

   

 
Todos os signatários compreendem totalmente estes protocolos e concordam com todos os seus requisitos. Os 
alunos entendem que qualquer violação dos termos do procedimento de auto isolamento resultará na remoção 
imediata do Programa de Estadia em Casa de Família, o que também implicará o afastamento do programa 
escolar.Se aplicável, os serviços de custódia serão cancelados e o aluno terá que retornar aos cuidados da mãe 
e/ou pai natural ou de outro custodiante, conforme legalmente autorizado por meio de documento autenticado no 
Canadá ou no país de origem do aluno. O aluno também pode estar sujeito a penalidades severas do governo do 
Canadá. Eu (para menores, meupai [ou pais]natural/responsável [ou responsáveis] legal) concordo que a 
Declaração Pré-partida foi preenchida corretamente. 
 
Nome 
completo do 
aluno 

 

Assinatura  Data  
Nome 
completo  

Assinatura   Data  
Relacioname
nto cMãe  c Pai  c Responsável legal  c Outro (especifique): 

Nome 
completo  
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Assinatura   Data  
Relacioname
nto  cMãe  c Pai  c Responsável legal  c Outro (especifique): 

 


