Warszawa, 08 listopada 2021r.
TUI Poland sp. z o.o.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa

Szanowni Państwo,
W celu wypełnienia elektronicznej deklaracji zdrowia na Jamajkę, należy wejść w
poniższy link: https://travelauth.visitjamaica.com/, a następnie uzupełnić wymagane
informacje, zgodnie z instrukcją.
1. Pierwszym krokiem jest odpowiedź na pytanie: Do you live in Jamaica? – czy
mieszkasz na Jamajce?
Yes – tak
No – nie

2. Następnie należy podać adres mailowy, zaakceptować warunki i kliknąć Send one time
password – wyślij jednorazowe hasło.
I have read and agree to the Jamcovid19 Privacy Policy – zapoznałem się i akceptuję
warunki Jamcovid19
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3. Po otrzymaniu wiadomości, należy wpisać hasło z maila do pola Enter the one time
password – wpisz jednorazowe hasło. Aby przejść do następnego kroku, należy kliknąć
przycisk verify – zweryfikuj.

4. Następnie należy uzupełnić dane osobowe:
a) who are you completing this form for? – dla kogo wypełniasz formularz?
- yourself – dla siebie
- someone else – dla kogoś innego
b) last name – nazwisko
c) first name – imię
d) middle name – drugie imię
e) country od residence – kraj zamieszkania
f) stare/province/region – województwo
g) city/town – miasto
h) home street address – adres zamieszkania
i) zip/postal code – kod pocztowy
j) occupation – zawód (należy wybrać z listy)
k) date of birth – data urodzenia
l) gender – płeć (należy wybrać z listy)

ł) intended date of Arrival in Jamaica – data przylotu na Jamajkę
m) intended Date of Return – przybliżona data powrotu
n) mobile number – numer kontaktowy
o) passport number – numer paszportu
p) country of passport issue – kraj wydania paszportu
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q) countries visited in the last 6 weeks – kraje odwiedzane w ciągu ostatnich 6
tygodni
r) purpose of visit – powód wizyty
s) mode of travel – rodzaj transportu – należy zaznaczyć checkbox: by air –
samolotem oraz uzupełnić dodatkowe informacje:
 country traveling from – kraj rozpoczęcia podróży
 state – województwo
 city – miasto
 port of arrival – lotnisko przylotu
 flight name – nazwa linii lotniczej
 flight number – numer lotu

5. Następnie należy podać liczbę współuczestników podróży:
Family members travelling with you – liczba osób podróżujących z Tobą (wybierana z
listy)

Wybierając inną liczbę niż 0, wyświetli się poniższy komunikat:

Please note that a separate form must be completed for each traveller including
minors and infants – należy wypełnić osobny formularz dla każdego podróżującego,
w tym dla osób niepełnoletnich i niemowląt
Po dodaniu współuczestnika podróży, należy uzupełnić jego dane zgodnie z
poniższym:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

last name – nazwisko
first name – imię
middle name – drugie imię
home address – adres
date of birth – data urodzenia
passport number – numer paszportu
relation – pokrewieństwo

ADD MORE+

6. Po uzupełnieniu danych należy odpowiedzieć na pytania dotyczące testu na COVID19 zaznaczając checkbox Yes – tak lub No – nie.
Have you been diagnosed with or tested positive for COVID-19 within the last 14
days? - Czy zdiagnozowano u Ciebie COVID-19 lub uzyskałeś pozytywny wynik testu
na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni?
Are you currently experiencing or have experienced within the last 10 days any of the
following - fever, sore throat, cough, nasal congestion, fatigue, shortness of breath
that are not normal for you arising from any pre-existing conditions such as asthma
or allergies? - Czy obecnie doświadczasz lub doświadczyłeś w ciągu ostatnich 10 dni
któregokolwiek z następujących objawów – gorączka, ból gardła, kaszel, przekrwienie
błony śluzowej nosa, zmęczenie, duszność, które nie są dla Ciebie normalne,
wynikające z jakichkolwiek wcześniej istniejących stanów, takich jak astma lub alergie?
Have you been vaccinated against COVID-19? Please note that this question is for
general statistical purposes only and your response does not affect the travel
authorisation or approval process? - Czy byłeś zaszczepiony przeciwko COVID-19?
Pamiętaj, że to pytanie jest przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów statystycznych,
a Twoja odpowiedź nie ma wpływu na autoryzację podróży ani proces zatwierdzania
– do wyboru są cztery odpowiedzi:
 No, I have not received any vaccination against Covid-19 - Nie, nie otrzymałem
żadnego szczepienia przeciwko Covid-19
 I am fully vaccinated against Covid-19. I have received both doses of a twodose vaccine or one dose of a single-dose vaccine and at least 14 days have
passed since I received my last dose - Jestem w pełni zaszczepiony przeciwko
Covid-19. Otrzymałem obie dawki szczepionki dwudawkowej lub jedną dawkę
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szczepionki jednodawkowej i minęło co najmniej 14 dni od otrzymania ostatniej
dawki
 I am partially vaccinated against Covid-19. I have received only one dose of a
two dose vaccine or 14 days have not yet passed since I received my final dose.
- Jestem częściowo zaszczepiony przeciwko Covid-19. Otrzymałem tylko jedną
dawkę szczepionki dwudawkowej lub nie minęło jeszcze 14 dni od otrzymania
ostatniej dawki.
 I do not wish to disclose my vaccination status - Nie chcę ujawniać swojego
statusu szczepień
7. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane dotyczące zakwaterowania.
a) type of accommodation – typ zakwaterowania (należy wybrać z listy)
b) house number – nazwa hotelu. Po uzupełnieniu nazwy pozostałe
informacje uzupełnią się autopmatycznie
c) street address – adres hotelu
d) town or district – miasto
e) parish – region

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk – Submit
8. Następnie wyświetli się prośba o potwierdzenie uzupełnianych informacji

Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk – Confirm.
9. Następnie należy wyrazić zgodę na przedstawione w treści warunki, zaznaczając pole:
Yes – tak
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10. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie poprawności uzupełnionych danych – należy
zaznaczyć pole Yes – tak.

Po uzupełnieniu wszystkich danych, należy kliknąć przycisk Next – dalej.

11. W następnym kroku należy wyrazić zgodę na obowiązujące na Jamajce przepisy
dotyczące sytuacji kryzysowych w trakcie pandemii COVID-19

Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk – Next.
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12. W kolejnym kroku należy uzupełnić formularz deklaracji celnej, zgodnie z wwożonymi
produktami. Większość informacji zostaje automatycznie uzupełnionych na podstawie
wcześniejszych kroków. Dodatkowo należy pozostawić informację dotyczącą ilości
bagażu.
Number of pieces of luggage accompanied – liczba bagaży rejestrowanych i
podręcznych
Number of pieces of luggage unaccompanied – liczba bagaży wysłanych samolotem
lub statkiem

13. Jeżeli w bagażu znajduje się w któryś z wymienionych produktów, należy zaznaczyć
odpowiedź yes – tak; jeśli nie, to należy wybrać odpowiedź no – nie.
a) fruits, plants, cut flowers, vegetable, soil, meat, live animals and organisms, honey,
wildlife products, plant material, food, animal products or live birds – owoce, rośliny,
kwiaty cięte, warzywa, gleba, mięso, żywe zwierzęta i organizmy, miód, produkty dzikiej
przyrody, materiał roślinny, żywność, produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywe
ptaki
b) pharmaceuticals, chemicals, narcotics and other illicit drugs or biological substances
– farmaceutyki, chemikalia, narkotyki i inne nielegalne specyfiki lub substancje
biologiczne
c) illicit drugs or narcotics – niedozwolone specyfiki lub narkotyki
d) radioactive or nuclear substances – substancje radioaktywne lub jądrowe
e) arms, ammunitions, explosives, fireworks, toy guns or other weapons – broń,
amunicja, materiały wybuchowe, fajerwerki, pistolety zabawkowe lub inna broń
f) I am/we are carrying currency or monetary instruments over U$ 10,000 or equivalent
– posiadam walutę lub środki pieniężne powyżej 10 000 $ lub równowartości tej kwoty
g) I have goods exceeding the value of my (our) personal duty-free allowance – mam
dobra przekraczające wysoką wartość
h) I have gifts or articles for resale – mam prezenty lub artykuły do odsprzedaży
Yes – tak
No – nie
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14. Jeżeli posiadasz coś do zadeklarowania, wpisz produkty wraz z wartościami.
Value should be the price paid or payable in the country of purchase – wartość
powinna być taka jak cena zapłacona w kraju zakupu.
description of articles – opis artykułów
value $0,00 – wartość
select currency – wybierz walutę

15. Ostatnim krokiem przed zatwierdzeniem wszystkich danych jest potwierdzenie
poprawności pozostawionych informacji poprzez zaznaczenie pola yes – tak.
I declare that the information given is true and correct. I understand that the failure
to make a full declaration is an offence and may result in fines, forfeiture of the goods
and/or imprisonment. I also understand that I have the right to appeal – oświadczam,
że podane informacje są prawdziwe i poprawne. Rozumiem, że nie złożenie pełnej
deklaracji jest przestępstwem i może skutkować grzywną, utratą towaru i/lub karą
pozbawienia wolności. Rozumiem również, że mam prawo do odwołania.
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16. Po zatwierdzeniu wszystkich danych, na stronie pojawi się informacja o przesłanym
zgłoszeniu. Natychmiast po jego rozpatrzeniu zostanie przesłane potwierdzenie na
podany adres mailowy.

17. W wiadomości znajduje się kod QR, który upoważnia do wjazdu na Jamajkę.

W razie występowania problemów technicznych podczas uzupełniania formularza
elektronicznego, rekomendujemy poniższe działania:
 zmiana przeglądarki internetowej
 wyczyszczenie ciasteczek i historii przeglądania
 sprawdzenie czy strona nie jest automatycznie przetłumaczona na język polski.
Strona musi być w oryginalnym języku
Kody QR są generowane przez serwis destynacji, do której składa się deklarację. Wszelkie
pytania dotyczące wygenerowania kodu QR należy kierować do serwisu obsługującego
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stronę. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, rekomendujemy zapoznanie się z sekcją FAQ
danej strony/aplikacji.

Z poważaniem
TUI Poland
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