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Depois de retirar sua bagagem, siga
em frente para o ponto de controle
da Alfândega dos EUA. Alguns
viajantes poderão ser
solicitados a passar pela
triagem agrícola
adicional
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Suba de escada rolante para
o próximo piso e embarque no
trem que o levará ao
terminal principal.
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Quando chegar no terminal
principal (piso 3), procure o grande
letreiro iluminado que lhe indicará o
lado A ou B do terminal.

Ao desembarcar do avião, você
entra na área da Imigração dos EUA.
Tenha à mão seu passaporte e outros
documentos que devam
ser examinados.
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Os cidadãos
dos EUA, Canadá
e de outros países
dispensados de visto,
que vieram aos EUA depois
de 2008, têm a opção de usar
os quiosques de auto serviço para
Controle Automático do Passaporte,
que tornam mais rápida a passagem
pela imigração.
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Ao sair da área de alfândega e
imigração, você terá a opção de
levar consigo as malas despachadas
ou pedir sua transferência para o terminal
principal, onde poderá retirá-las. Se optar
pela transferência gratuita da bagagem, siga
as placas indicando o caminho até o carrossel
correto para o seu voo, indicado nos
monitores do aeroporto.
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O percurso de trem
até o terminal principal
leva apenas 68 segundos e
não faz nenhuma parada. Durante
o percurso de trem, preste atenção
nos letreiros e ouça os anúncios com
as instruções de como se
dirigir ao lado A ou B do
terminal principal.

Desça de escada, escada rolante
ou elevador até o piso 2 ou piso
1 para retirar a bagagem ou usar
as opções de transporte terrestre.
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