Formularz zgłoszenia podróży
Zgodnie z ustawodawstwem Malty, podróże z określonych krajów zostaną
wznowione od 1 lipca. Podróż będzie dozwolona tylko dla osób, które przez co
najmniej 14 dni przebywały w jednym z poniższych krajów.
Lista konkretnych krajów z których można podróżować to: Malta, Niemcy, Austria,
Włochy, Francja, Hiszpania, Polska, Cypr, Szwajcaria, Islandia, Słowacja, Norwegia,
Dania, Węgry, Finlandia, Irlandia, Litwa, Łotwa , Estonia, Luksemburg, Republika
Czeska, Grecja, Chorwacja, Wielka Brytania, Belgia, Bułgaria, Holandia, Kanada,
Australia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Andora, Monako, San Marino, Chiny,
Watykan, Rwanda, Urugwaj, Słowenia, Japonia, Maroko, Tajlandia, Tunezja,
Portugalia, Rumunia, Liban, Indonezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja,
Jordania i Liechtenstein.
Nazwisko:……………………………………….
Imię:…………………………………………..
Numer paszportu:……………………………..
Numer telefonu do kontaktu (zawierający prefiks):………………………………………..
Adres mailowy:………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Jeśli nie spędziłeś ostatnich 14 dni w jednym z krajów wymienionych na
powyższej liście, uprzejmie prosimy o natychmiastowy kontakt z personelem
linii lotniczej przy jednym z stanowisk odprawy.
Ja…………………………………….. niniejszym oświadczam, że mieszkam i / lub
spędziłem ostatnie 14 dni w jednym z krajów wymienionych na powyższej liście,
zgodnie z ustawodawstwem Malty.
Należy pamiętać, że fałszywe oświadczenie w momencie przybycia jest uważane
za przestępstwo.

Podpis………………………………………. Data……………………………………..
Żądane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 27 lit. a) ppkt (i) ustawy o zdrowiu publicznym
Ustawa, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 i ustawa o ochronie danych 2018.

Office of the Superintendent of Public Health
Out-Patients Dept. Level 1, St Luke’s Hospital Gwardamangia
t +356 25953302/3 e sph.mhec@gov.mt

Informacje o współpodróżujących członkach rodziny, którzy nie ukończyli 16
lat:
Imię:…………………………… Nazwisko:………….…………………………... Numer
paszportu:………………………………….. Wiek:………………………………… Adres
zamieszkania, jeżeli jest inny niż powyżej:………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……
Imię:…………………………… Nazwisko:………….…………………………... Numer
paszportu:………………………………….. Wiek:………………………………… Adres
zamieszkania, jeżeli jest inny niż powyżej:………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……
Imię:…………………………… Nazwisko:………….…………………………... Numer
paszportu:………………………………….. Wiek:………………………………… Adres
zamieszkania, jeżeli jest inny niż powyżej:………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Jeśli wszyscy wyżej wymienieni członkowie rodziny nie spędzili ostatnich 14
dni w jednym z krajów wymienionych na powyższej liście, uprzejmie prosimy
o niezwłoczny kontakt z personelem linii lotniczej przy jednym z stanowisk
odprawy.

Ja ……………………………………, w imieniu wszystkich członków rodziny
wymienionych powyżej, oświadczam, że zamieszkiwali i / lub spędzili ostatnie 14
dni w jednym z krajów wymienionych na liście powyżej zgodnie z ustawodawstwem
maltańskim.
Należy pamiętać, że fałszywe oświadczenie w momencie przybycia jest
uważane za przestępstwo.

Podpis………………………………………. Data……………………………………..

Żądane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 27 lit. a) ppkt (i) ustawy o zdrowiu publicznym
Ustawa, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 i ustawa o ochronie danych 2018.

Office of the Superintendent of Public Health
Out-Patients Dept. Level 1, St Luke’s Hospital Gwardamangia
t +356 25953302/3 e sph.mhec@gov.mt

