INFORMAÇÃO DE CONTATO PARA ACOMPANHAMENTO / CONTACT TRACING INFORMATION
A partir de 8 de novembro de 2021, todos os passageiros que viajam para os
Estados Unidos, incluindo nacionais e residentes, devem fornecer suas
informações de contato enquanto estiverem nos EUA. Esta será retida por 30
dias e poderá ser fornecida ao CDC mediante solicitação. O objetivo é identificar
e localizar passageiros que possam ter sido expostos a uma pessoa com doença
transmissível para acompanhamento de saúde pública.

Voo / Flight

Primeiro Nome / First Name

|

Eﬀective November 8, 2021, all passengers entering the United States, including
U.S. citizens and residents, must provide their contact information while in the
U.S. This information will be retained for 30 days and may be transmitted to the CDC
at their request. The purpose of collecting this information is to identify and locate
passengers who may have been exposed to a person with a communicable
disease for public health follow-up.

Data / Date

Segundo Nome / Second Name

Primeiro Sobrenome / Last Name

Segundo Sobrenome / Middle Name

|

TELEFONE CONTATO DO PASSAGEIRO (Código País / Código Área / Número de Telefone)
PASSENGER PHONE NUMBER (Country Code / Area Code / Phone Number)

✂

Origem / Origin

E-mail / Email Address
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