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A saúde e a segurança dos nossos alunos e das famílias anfitriãs são prioridades da CHN. Devemos 
também seguir os regulamentos e recomendações de autoridades governamentais, incluindo o governo 
do Canadá e as autoridades de saúde pública nos níveis local e provincial. 
 
Ao se preparar para as suas viagens, saiba que as regulamentações para viagens internacionais ao 
Canadá continuam evoluindo. Trabalhe em estreita colaboração com seu agente e/ou provedor de 
viagens para garantir que você tenha as informações mais atualizadas possíveis. 
 
Realizar testes de COVID-19 antes da entrada não é necessário para viajantes totalmente vacinados que 
entram no Canadá por terra, mar ou avião. Para entender melhor as restrições e expectativas atuais de 
viagem para o Canadá, incluindo como se qualificar como "Viajante totalmente vacinado", visite: 
https://travel.gc.ca/travel-covid  
 
Todos os viajantes são obrigados a usar o ArriveCAN (aplicativo móvel ou site grátis) para fornecer 
informações de viagem obrigatórias dentro de 72 horas de sua chegada ao Canadá e/ou antes de 
embarcar em um avião ou navio de cruzeiro com destino ao Canadá. Os viajantes usando o ArriveCAN 
devem fornecer: 
 

• informações de contato e viagem 
• comprovante de vacinação 
• Plano de Quarentena 
• documentos de viagem (passaporte) 

 
Todos os viajantes, independentemente do seu estado de vacinação, também devem continuar a usar 
máscara durante toda a viagem. 
 
OBSERVAÇÃO: O não cumprimento desses requisitos de viagem, conforme estabelecidos pelo Governo 
do Canadá, constitui uma 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). 
 
ATUALIZAÇÃO DAS REGRAS ATUAIS DE VIAGEM (para viajantes não vacinados) 
 
Estudantes com idade superior a 18 anos devem se qualificar como viajantes totalmente vacinados para 
poder entrar no Canadá. 
 
Todos os viajantes não vacinados devem ter um Plano de Quarentena adequado antes da chegada ao 
Canadá, e o Plano de Quarentena deve ser inserido no ArriveCAN. Os alunos podem ter que explicar 
seu Plano de Quarentena na fronteira. 
 
Plano de Quarentena e taxas de quarentena para viajantes não vacinados 
 
A CHN cobra uma taxa única e obrigatória de C$ 140 para o Plano de Quarentena para viajantes não 
vacinados para garantir que os anfitriões estejam preparados para fornecer a quarentena obrigatória. 
 
A CHN também cobra um adicional de C$ 25 por noite pelo período obrigatório de quarentena de 14 dias 
exigido para viajantes não vacinados, além das tarifas noturnas padrão para esse período. 
 
Essas taxas adicionais totalizam C$ 490 (C$ 140 de taxa do Plano de Quarentena, mais C$ 350 pelo 
período de 14 dias). 
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OBSERVAÇÕES: 
 

1. Se, até o dia 1º de agosto de 2022, o Governo do Canadá renunciar à exigência de que os 
alunos não vacinados tenham um Plano de Quarentena em vigor antes da entrada no Canadá, a 
CHN reembolsará a taxa do Plano de Quarentena de 140 CAD. Caso contrário, a taxa do Plano 
de Quarentena não é reembolsável. 

2. Se um aluno (vacinado ou não vacinado) for obrigado a se autoisolar após ficar em casa por 
duas semanas ou mais, não há compensação adicional aos anfitriões, pois não pode ser 
verificado onde ou como ocorreu a exposição ao COVID-19 e, portanto, não há evidências de 
que o aluno tenha sido o portador inicial no domicílio. 

 
Para requisitos adicionais para viajantes não vacinados, incluindo os requisitos de teste, visite: 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/unvaccinated-
travellers-entering-canada-covid-19.html 
 
TAXAS DE QUARENTENA/AUTOISOLAMENTO (todos os alunos) 
 
Se, durante a chegada, um(a) aluno(a) for testado(a) para COVID-19, obtiver um resultado positivo e for 
requisitado(a) a ficar em quarentena ou se for esperado que entre em quarentena/autoisolamento por 
qualquer outro motivo, a CHN cobrará um adicional de 25 CAD por noite pela duração do período de 
quarentena, além das taxas por noite padrão para esse período. Os 25 CAD por noite de quarentena 
serão calculados após a chegada e o valor total será retirado do depósito de segurança do(a) aluno(a), 
quando disponível. Se não houver nenhum depósito de segurança disponível, uma nova fatura será 
enviada e o pagamento será devido imediatamente. 
 
Se um aluno (vacinado ou não vacinado) for obrigado a se autoisolar após ficar em casa por duas 
semanas ou mais, não há compensação adicional aos anfitriões, pois não pode ser verificado onde ou 
como ocorreu a exposição ao COVID-19 e, portanto, não há evidências de que o aluno tenha sido o 
portador inicial no domicílio. 
 
Opções de quarentena/autoisolamento 
 
A CHN está preparada para ajudar nossos alunos a satisfazer quaisquer requisitos de autoisolamento ou 
quarentena por meio 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 com anfitriões selecionados da CHN Homestay 
 
Se houver previsão de quarentena, os alunos serão colocados com a sua família anfitriã regular, se ela 
estiver disponível, 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 casas de família. 
 
Consulte "Taxas de quarentena/autoisolamento" acima para obter informações sobre custos.  
 
Opção 2: quarentena em hotéis por meio do programa "Study Safe Corridor" da Languages 
Canada.  
 
Mais informações estão disponíveis aqui: https://www.languagescanada.ca/en/study-safe-corridor-for-
international-students  
 
Em ambas as opções, a CHN oferece: 
• Atendimento de emergência 24h, como de costume 
• Programação virtual durante o período de quarentena 
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Se um(a) aluno(a) desenvolver sintomas durante a quarentena, a CHN seguirá as orientações de saúde 
pública. Se o(a) aluno(a) desenvolver sintomas enquanto estiver com um anfitrião de período de 
quarentena, ele(a) deve ficar lá até que seja considerado(a) "apto(a)" para ir para a casa da sua família 
anfitriã regular.  
 
Consulte "Taxas de quarentena/autoisolamento" acima para obter informações sobre custos.  
 
Prepare-se para o autoisolamento (se aplicável)  
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 o seu tempo durante a quarentena 
de 14 dias após a chegada.  
 
Isolamento e distanciamento físico em casa e no hotel  
Leia o artigo: como se isolar após uma viagem se você mora com outras pessoas 
 
Checklist pré-partida  
 
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 os detalhes correspondentes 
• Avise a CHN se você será "totalmente vacinado" pelo menos 14 dias antes da sua viagem para o 

Canadá. 
 

2. Serviço de busca na chegada  
• 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. Planos de chegada 
Todos os viajantes devem fazer o download e preencher o formulário ArriveCAN do governo 
canadense para aprovação antes da sua chegada. O ArriveCAN está disponível como um aplicativo 
móvel ou você acessá-lo online. 
 
4. O que levar?  
Além dos requisitos normais de bagagem, os alunos também devem trazer: 

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

• Termômetro 
• Material de arte e música para atividades durante o programa de quarentena 

 
Na bagagem de mão, leve também pelo menos 2 máscaras e um frasco de desinfetante para as mãos. 
 
Certifique-se de ter os seguintes documentos na sua bagagem de mão na chegada: 

• Passaporte 
• Visto de estudante ou documento de confirmação de visto (se você tiver um) 
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• 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 autoisolamento impresso  
• Uma cópia impressa do seu recibo ArriveCAN (se você não conseguir acessar o aplicativo 

durante sua viagem) 
• Uma muda adicional de roupas para a chegada na sua casa de família 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano de viagem do aluno 
 
Até 72 horas antes da partida programada para o Canadá, os alunos devem realizar 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.  
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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, se aplicável 
• autoavaliações de sintomas da COVID-19 
• estado de vacinação 

 
No caminho para seu destino, os alunos devem: 

• Usar máscara 
• Lavar as mãos com frequência 
• Use desinfetante para as mãos quando necessário 
• Tocar o mínimo de superfícies possível 
• Manter o celular carregado 
• Trazer alguma comida, pois restaurantes e lojas podem estar fechados 

 
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 em "O que levar?" prontos para fornecer aos Serviços de 
Fronteira do Canadá. O aluno também deverá passar por uma triagem dos serviços de fronteira ou de 
um oficial de quarentena, que avalia se os viajantes têm sintomas.  

Na chegada no aeroporto de destino final: 
• 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  
• Use uma máscara nova 
• Retire sua bagagem, mantendo o distanciamento físico 
• Saia da área de retirada de bagagem e vá para o local que você combinou previamente para 

encontrar seu motorista ou família anfitriã 
• Se você tiver permissão para prosseguir para a sua acomodação da CHN, coloque a a sua 

própria bagagem no carro e sente-se o mais longe possível do motorista 
 
Dentro de 48 horas após chegar ao destino (casa de acolhimento ou hotel), todos os alunos devem usar 
o aplicativo ArriveCAN para: 

• Confirmar que chegaram ao endereço fornecido para quarentena; e 
• Concluir as autoavaliações diárias dos sintomas da COVID-19 durante o período de quarentena.  
 
Os alunos devem lembrar que, se forem requisitados a ficar em quarentena ou se 
autoisolarem, isso é um requisito da Lei de Quarentena e não é opcional. Além disso, 
funcionários do governo do Canadá ligarão para o aluno para monitorar o cumprimento da 
quarentena obrigatória. O aluno deve estar preparado para atender chamadas dos números de 
telefone 1-855-906-5585 ou 613-221-3100. IMPORTANTE: ao entrar em contato com você para 
verificar se você está respeitando a quarentena, o governo canadense nunca solicitará informações 
financeiras. 

 
Considerações adicionais: 
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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 

https://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. Portanto, 
nossas preferências são: 
o Manter o aluno no lugar, de acordo com as orientações de saúde pública; ou 
o Pedir aos pais que venham ao Canadá para cuidar dos seus filhos às custas deles, se 

possível. 
o 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 as famílias anfitriãs: 

• Toalhas de papel descartáveis e produtos comuns de limpeza doméstica 
• Termômetro 
• Sabonete para as mãos  
• Sabão comum 
• 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. 
 
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  
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Declaração do(a) aluno(a) e dos pais na partida (para a sua viagem para o Canadá): 
 
Responda às perguntas abaixo e envie esta página devidamente assinada ao seu Gerente de 
Relacionamento ou por e-mail para help@canadahomestaynetwork.ca na manhã da 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 no 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/foi exposto a 
ninguém com sintomas de doenças 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(a) filho(a) posso/pode ter que 
ficar em quarentena por  
14 dias após a chegada ao Canadá, se exigido pelo 
governo, exceto em circunstâncias de emergência  

   

Eu/meu filho(a) preenchi todos os formulários 
canadenses federais e provinciais relativos à COVID-19 
(incluindo a solicitação do ArriveCAN) antes da chegada 
no 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 ou de outro responsável, 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, meu(s)pai(s)/responsável(is) legal(is)) 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  

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

 


