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IATA e Eurofins se unem para impulsionar as viagens com 

testes de COVID-19 

16 de abril de 2021 (Genebra) – A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA - International Air 

Transport Association) anunciou um acordo com a Eurofins que incorpora a rede mundial de 

laboratórios para testes de COVID-19 ao seu aplicativo IATA Travel Pass. A Eurofins é líder em testes 

bioanalíticos, com 800 laboratórios em 50 países. Como parte da parceria, o portfólio dedicado de 

testes de COVID-19 da Eurofins, que fornece vários tipos de teste e centenas de centros de coleta em 

todo o mundo, será disponibilizado por meio do aplicativo IATA Travel Pass. 

Em meio à pandemia, o teste de COVID-19 é exigido na maioria das viagens internacionais. Como parte 

da iniciativa do IATA Travel Pass os laboratórios da Eurofins fornecerão resultados de testes verificados 

e seguros aos viajantes usuários do aplicativo. Este resultado é verificado no registro do IATA Travel 

Pass de requisitos de entrada do destino do viajante para conferir ao viajante o status “OK to Travel” 

(autorizado a viajar). Pelo aplicativo, os passageiros podem compartilhar seu status e certificado de 

teste digital com autoridades e companhias aéreas para facilitar a viagem. 

Os testes com o aplicativo IATA Travel Pass e a rede global da Eurofins incorporada ao sistema devem 

começar nas próximas semanas, com as companhias aéreas testando o aplicativo em várias regiões. 

“Os testes verificados são a solução imediata para dar aos governos a confiança necessária para abrir 

suas fronteiras aos viajantes. O IATA Travel Pass permite que os viajantes encontrem laboratórios 

certificados e recebam com segurança os resultados dos testes que os governos exigem. Nossa 

parceria com a Eurofins é mais uma marca da qualidade do aplicativo, cujo desenvolvimento segue os 

mais altos padrões de segurança e privacidade de dados. A inclusão da extensa rede da Eurofins 

ajudará os viajantes em seus preparativos de viagem a atender aos requisitos de teste de COVID-19”, 

disse Willie Walsh, diretor geral da IATA. 

“Testes rápidos, seguros e de alta qualidade são elementos essenciais na luta contra a pandemia e 

permitem o retorno às viagens. A Eurofins é líder no mercado de testes e serviços laboratoriais e, desde 

o início da COVID-19, expandiu suas capacidades de teste de PCR, além de oferecer uma ampla 

variedade de soluções de teste por meio de seus programas SAFER@WORK™. A companhia já realizou 

mais de 15 milhões de testes em seus próprios laboratórios, além de apoiar o desenvolvimento de uma 

série de vacinas. Estamos felizes com a parceria com a IATA e oportunidade de apoiar o IATA Travel 
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Pass, para fornecer o padrão ouro em testes e garantir que as pessoas possam viajar com segurança e 

confiança”, disse Gilles Martin, Presidente do Conselho e CEO da Eurofins. 

O IATA Travel Pass fornece a infraestrutura necessária para gerenciar, compartilhar e verificar com 

segurança os dados de testes de viajantes em conformidade com os requisitos de entrada nos 

destinos. Este sistema ajudará os viajantes a gerenciar esses novos processos, fornecendo 

informações sobre os requisitos de viagem e ajudando-os a encontrar laboratórios, como o Eurofins, 

que são certificados para fazer os testes. 

 

- IATA - 

Para obter mais detalhes, entre em contato com: 

Corporate Communications 

Tel.: +41 22 770 2967 

E-mail: corpcomms@iata.org 

 

Notas aos editores: 

▪ A IATA (International Air Transport Association) representa cerca de 290 companhias aéreas, que 

compõem 82% do tráfego aéreo global.  

▪ Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/iata para verificar anúncios, posicionamentos e outras 

informações úteis sobre o setor. 

▪ COVID-19 media kit. 

▪ Notícias e kit sobre IATA Travel Pass para a imprensa. 

 

 

Sobre a Eurofins: 

Com mais de 50 mil funcionários distribuídos em mais de 800 laboratórios localizados em mais de 50 

países, a Eurofins é líder global em testes laboratoriais para diferentes setores. 

Em 2020, a Eurofins reagiu rapidamente para enfrentar o desafio global da COVID-19, expandindo sua 

capacidade para mais de 20 milhões de testes de pacientes por mês em apoio aos esforços para 

identificar e eliminar o vírus. O Grupo estabeleceu amplas capacidades de teste de PCR e realizou mais 

de 15 milhões de testes em seus próprios laboratórios, além de apoiar o desenvolvimento de uma série 

de vacinas, e também criou os programas SAFER @ WORK™ de teste, monitoramento e consultoria 

para ajudar a garantir ambientes mais seguros durante a COVID-19. 

As ações da Eurofins Scientific são negociadas na Bolsa de Valores Euronext Paris (ISIN 

FR0014000MR3, Reuters EUFI.PA, Bloomberg ERF FP). 
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