Informacje o locie

Numer lotu

Numer miejsca w samolocie – otrzymujemy go przy odprawie
Nazwa linii lotniczej
Data przylotu do Tunezji
Godzina przylotu do Tunezji
Miejsce pobytu w Tunezji (nazwa hotelu i miejscowość)

Plan podróży (miejsca pobytu lub tranzytu

Kraj1 / Miasto

Data wylotu

Długość pobytu

Czy mierzona była temperatura ciała

TAK, jeśli tak podaj wynik

NIE

Informacje osobowe
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres zakwaterowania w Tunezji

Numer telefonu w Tunezji (np. do hotelu)

Oświadczam, że nie pojadę na lotnisko jeśli wystąpi u mnie którakolwiek z poniższych sytuacji

Zdiagnozowano u mnie zarażenie COVID w ciągu 14 dni przed wylotem

Wystąpił u mnie którykolwiek z istotnych objawów COVID 19 (gorączka, wcześniej nie
rozpoznany kaszel, utrata węchy lub smaku, zadyszka) wciągu 8 dni przed wylotem

Wiem, że byłem/am w bliskim kontakcie (np. mniej niż 2 metry odstępu przez ponad 15 minut)
z osobą u której zdiagnozowano COVID 19 w ciągu 14 dni przed moim wylotem

Znam i będę stosował/a się do przepisów wymagających ode mnie poddania się kwarantannie
w przypadku wykrycia u mnie zarażenia COVID 19 na czas trwania leczenia.

W przypadku wystąpienia u mnie którejkolwiek z powyższych sytuacji, skontaktuję sięz Nouvelair najpóźniej 4
godziny przed wylotem. Rozumiem i akceptuję fakt, iż w przypadku stwierdzenia powyższych 4 sytuacji na
lotnisku linie lotnicze mogą odmówić mi wykonania usługi przewozu i przysługujących mi z tego tytułu praw.

Więcej dodatkowych informacji na temat COVID 19 uzyskam na stronie:

Przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję politykę Nouvelair wprowadzoną w związku z COVID 19
Imię
Nazwisko

Data

Podpis

Podajemy nr telefony na
który ma być wysłany kod

Wpisujemy wysłany kod

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Imię

Nazwisko

Narodowość (wybieramy z listy rozwijalnej)

Kraj zamieszkania

Seria i numer paszportu

Data urodzenia (sposób wyświetlania to miesiąc/dzień/rok)
Płeć

Kraj wylotu

Data wylotu

Z listy rozwijalnej wybieramy Air access

Numer lotu

Wybieramy Hotel a w przypadku biletów Private accommodation
Wybieramy miejscowość w której będziemy zakwaterowani
Podajemy adres pobytu (adres hotelu)
Wybieramy Non jeśli nie mieliśmy zdiagnozowanego COVID 19, w przeciwnym
przypadku wybieramy Yes i wypełniamy następne wyświetlone pola
Podajemy nr. telefonu do hotelu lub miejsca zakwaterowania

Można dodać wielu użytkowników w jednym zgłoszeniu. Zalecamy wydrukowanie i
posiadanie przy sobie tej deklaracji.

