Visto para Arábia Saudita - HAJJ
Prezado Senhor ,
Os documentos necessários são os listados abaixo:
·
Passaporte com validade miníma de 06 meses.
·
Se não for brasileiro, chileno, boliviano ou paraguaio é necessário a
carteira de permanência.
·
4 fotos 3x4
·
Vacina contra febre Amarela (tem validade de 10 anos) e vacina
contra meningite tipo A e C (validade 3anos) e a vacina contra a gripe .
·
Vacina contra o vírus da inﬂuenza humana (gripe), especialmente
·
Pessoas não vacinadas contra a Meningite ou portadores de
certiﬁcados de vacinas datada de menos de 10 dias ou mais de 3 anos,
terão que tomar, como remédio preventivo, uma dose única de 500mg de
CEPROFLOXIN ao chegarem a qualquer ponto de entrada no Reino da
Arábia Saudita.
·
As pessoas procedentes de países em que existe epidemia de
Febre Amarela (não vacinados contra ela) serão postas sob rigorosa
observação sanitária por 6 dias, ao chegarem a qualquer posto de
entrada do Reino da Arábia Saudita.
·
Para se obter visto, deve-se apresentar os certiﬁcados das vacinas
referidos.Não será concedido no caso da falta de qualquer desses
certiﬁcados, que devem ser levados para serem apresentados as
autoridades, na chegada aos pontos de entrada da Arábia Saudita.
·
Atestado médico que comprove que o interessado não é portador
de doenças crônicas (coração, rins e aparelho respiratório) neurológicas,
diabetes, insuﬁciência imunológica congênita ou adquirida, doenças
metabólicas e obesidade, assim como, ausência de gravidez em relação
as mulheres , esse atestado devera estar escrito em inglês e autenticado
com a assinatura do medico .
·
Passagem marcada com data de entrada e saída da Arábia Saudita.
·
Esposas e ﬁlhos –cópia da Certidão de casamento ou de
nascimento respectivamente. Senhoras –indicar o nome do
acompanhante(Mahram);
·
É proibido a entrada de gêneros alimentícios levados pelo
peregrino. Permitido apenas a entrada de gêneros alimentícios enlatados
e bem fechados ou que estejam em vasos fáceis de abrir para inspeção
e que seja o suﬁciente para alimentar o viajante durante o percurso.
·
Atestado medico ( escrito ) e que a pesua nao tenha nenhuma
duenca , e ( escrito ) + essas coisas para mulher e que nao esteja
garavida.

