A ANA vem adotando uma série de medidas de precauções em
resposta ao surto de Coronavírus, a fim de manter um ambiente
seguro para clientes, funcionários e comunidades que serve. À
medida que a situação global da saúde muda, a ANA atualiza
continuamente informações e procedimentos.

Mexico

1. Alterações na programação de voos
Assim como vários países veem reforçando suas medidas contra o Coronavírus, o governo japonês está
realizando esforços adicionais com medidas de segurança nas fronteiras para combater a propagação
do vírus. Com restrições de viagem mais rígidas e redução de passageiros, foram necessárias alterações
substanciais no número de voos e rotas atendidas.
Para saídas do Brasil para o Japão, temos as seguintes opções:

2. Políticas de Isenção de Viagem (Atualizado em 01 de junho de 2020)
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3. ANA Mileage Club: ações especiais devido ao COVID-19 (atualizado em 13/04/20)

** Prorrogação da data de vencimento de milhas e ANA SKY COINS
Mexico

** Crédito especial no acúmulo de Premium Point
https://www.ana.co.jp/en/jp/amc/news/info/200319/mile-skycoin/?cid=EMM200107etc

** Passageiros ANA Mileage Club Premium estarão com status estendidos até 31 de Março de 2022

(membros Diamond, Platinum e Bronze).
https://www.ana.co.jp/en/jp/amc/news/info/2020/200424_status.html?cid=EMM200204etc
.

4. Segurança de Clientes e Tripulações: À Bordo e nos Aeroportos (Atualizado em 1 de maio de 2020)
A ANA continuará adotando medidas de precaução em resposta ao surto do Coronavírus, a fim de
manter um ambiente seguro para seus clientes, tripulação de voo / cabine e outros funcionários.
Solicitamos sua compreensão para quaisquer inconvenientes causados por alterações em nossos
serviços de bordo.

A. Desinfecção de Cabines
Para tranquilizar os passageiros que voam com a ANA, todos os voos ao retornarem ao Japão têm suas
cabines esterilizadas com um desinfetante de álcool : desde mesas, apoios de braços e equipamentos
de assento (incluindo telas de televisão em assentos e controles remotos), maçanetas das portas, do
vaso sanitário à outras peças com as quais as mãos do passageiro entram em contato.
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B. Circulação de ar a bordo
A ANA instalou os mais modernos filtros * nos sistemas de ar condicionado de todas as suas aeronaves.
*Filtro de ar particulado de alta eficiência (HEPA): um filtro de alto desempenho que remove 99,97% de
0,3 das partículas.
Através desses filtros, o ar purificado e o ar de fora da aeronave são fornecidos para a cabine. Esse ar é
expelido da aeronave, o que significa que todo o ar na cabine é atualizado aproximadamente a cada 3
minutos.

C. Serviço de bordo em rotas Internacionais (Refeições e bebidas)
Serviços reduzidos e limitados.
“Maiores detalhes no site ANA”

D. Serviço de vendas duty free a bordo em rotas internacionais
As vendas estão suspensas em algumas rotas.
O serviço de pré-encomenda de rotas internacionais também está suspenso e quaisquer préencomendas que já tenham sido feitas para voos nas rotas aplicáveis serão canceladas.

E. Manuseio de Jornais e Revistas
O fornecimento de jornais e revistas está suspenso.
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F. Vip Lounges
Atualmente, temos um lounge operando no Aeroporto Internacional de Haneda e no Aeroporto
Internacional de Narita para nossos associados premium que têm necessidades essenciais de viajar.
Para a segurança e bem-estar dos passageiros e de nossos funcionários, os serviços de refeições
foram reduzidos.

Fique seguro!
Stay safe!
おげんきで!

Tel: 11 – 2141-2121
E-mail: loja@anabr.com.br ou analoja@anabr.com.br
Informações sujeitas à alteração 01/06/2020

ありがとうございます
Muito obrigado

