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EMENDA DE DIRETIVA E ORDEM RELACIONADA A VÁRIAS QUESTÕES DE SAÚDE 

 

 

Subseção: 

i. De acordo com a Ordem Executiva 20-12-17-01 e com o Artigo Geral de Saúde §§ 

18-601, 18-902, todos os moradores de Maryland que viajam para fora de Maryland e 

indivíduos que viajam para Maryland, devem: 

 

a. Fazer imediatamente um teste de COVID-19 ao chegar em Maryland ou 72 

horas antes de viajar para Maryland. 

 

Atenção: Este requisito não se aplica a indivíduos assintomáticos que 

testaram positivo para COVID-19 nos 90 dias anteriores e 

completaram o isolamento de acordo com as orientações do 

CDC. 

 

I. Os viajantes sintomáticos devem se isolar na chegada ou são 

fortemente encorajados a permanecer em seu local de origem. 

 

II. Indivíduos assintomáticos devem ficar em quarentena enquanto 

aguardam os resultados do teste. Uma lista de locais de teste pode 

ser encontrada no site http://covidtest.maryland.gov. 

 

III. Os indivíduos são fortemente encorajados a fazer um segundo 

teste COVID-19 dentro de 72 horas após a chegada em Maryland, 

devido ao período de incubação do novo coronavírus. 

 

Atenção: Este requisito não se aplica a indivíduos assintomáticos que 

testaram positivo para COVID-19 nos 90 dias anteriores e 

completaram o isolamento de acordo com as orientações do 

CDC. 

 

Atenção: Documentação impressa ou eletrônica de uma consulta de 

teste ou um resultado de teste de um laboratório irá 

satisfazer este requisito. 
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Atenção: Este requisito se aplica apenas a viajantes com Maryland 

como destino final. Não se aplica a viajantes interestaduais 

ou internacionais passando por Maryland para outro estado, 

incluindo por transporte terrestre, aéreo ou ferroviário. 

 

b. Viagens para o Distrito de Colúmbia, Estados da Virgínia, da Pensilvânia, 

de Delaware e da Virgínia do Oeste por moradores de Maryland estão 

isentas dessa exigência de teste. 

 

c. Os funcionários que saem/entram no estado regularmente e têm 

procedimentos de triagem COVID-19 nos seus trabalhos não precisam 

entrar em quarentena. Os funcionários que ocasionalmente viajam para ou 

de Maryland para fins relacionados ao trabalho devem, na medida do 

possível, cumprir os requisitos de quarentena e teste acima. 

 

d. As pessoas que violarem esta subseção estarão sujeitas às penalidades 

previstas na Ordem Executiva nº 20-12-17-01. 

 

e. Os departamentos de saúde locais devem coordenar e auxiliar as agências 

estaduais e locais de aplicação da lei na aplicação desta subseção. 

 

f. A menos que sejam renovados ou prorrogados, os requisitos desta 

subseção e suas disposições terminarão em 31 de março de 2021 e se 

tornarão recomendações. 

 

ii. Com base em um grupo de saúde pública, surto ou investigação de rastreamento de 

contato, um indivíduo pode ser encaminhado pelo Departamento de Saúde de 

Maryland (sigla em inglês, MDH) ou por um departamento de saúde local para ser 

testado. 

 

 


