
Na lotnisku przed wylotem:

• Przed wyjazdem do Turcji pasażerowie zobligowani są do wypełnienia Formularza informacji 

Pasażera (Passenger Information Form).

• Przez cały czas przebywania na lotnisku oraz w samolocie, masz bezwzględny obowiązek 

noszenia masek ochronnych (lub innych akcesoriów zasłaniających usta i nos).

• Twoja temperatura będzie sprawdzana na lotnisku. Jeśli będzie wysoka nie będziesz 

dopuszczony do lotu samolotem.

• Zachowuj społeczny dystans w trakcie stania w kolejce czy w poczekalni.

• Wejście na pokład będzie odbywać się w grupach max. do 20 osób z zachowaniem zasad 

dystansu społecznego.

• Wejście na pokład będzie odbywać się w grupach max. do 20 osób z zachowaniem zasad 

dystansu społecznego.

• Żaden bagaż podręczny nie będzie akceptowany na pokładzie z wyjątkiem: małej torebki 

(purse), torby z laptopem, teczki czy torebki z rzeczami do pielęgnacji dziecka (baby care bag). 

Każdej osobie przysługuje 1 sztuka wymienionego powyżej bagażu podręcznego do 4kg.  

Inne rodzaje bagażu muszą być uznane za bagaż rejestrowany (hold baggage). 

W samolocie

• Personel pokładowy jest upoważniony do pomiaru temperatury ciała pasażera, jeżeli zauważy 

u kogoś niepokojące symptomy chorobowe.

• Stosuj się do instrukcji załogi.

• Na pokładzie samolotu pasażerowie są regularnie informowani o konieczności przestrzegania 

obowiązujących przepisów sanitarnych i powinności pozostawania na swoich miejscach tak 

długo, jak to możliwe.

• Samolot zostanie zdezynfekowany przed i po każdym locie. Czyszczenie będzie się odbywało 

z użyciem specjalnych środków dezynfekcji, które są certyfikowane przez Ministerstwo 

Zdrowia.

• Wszyscy członkowie załogi będą zachowywać najwyższą ostrożność i nosić sprzęt ochronny, 

taki jak: maseczki, rękawiczki czy specjalne osłony na twarz na pokładzie samolotu.

• Temperatura każdego członka załogi samolotu będzie sprawdzana przed każdym wylotem.

• Narzędzia, sprzęt i wyposażenie używane przez członków załogi są dezynfekowane zarówno 

przed jak i po ich użyciu.

• Powietrze w samolocie jest odświeżane co 3 minuty i zastępowane nowym, oczyszczanym 

przez filtry HEPA. Filtry powietrza HEPA, zainstalowane w samolotach, skutecznie usuwają 

z niego cząsteczki zanieczyszczeń do rozmiarów mikroskopijnych bakterii i wirusów.

• Gazetki i karty menu znajdujące się w kieszeniach siedzeń pokładowych zostały usunięte 

ze względu na potrzebę minimalizacji kontaktu na pokładzie.

• Po każdym wykonanym locie miejsca częstego kontaktu, jak stoliki/tacki, zagłówki 

i podłokietniki, zostają zdezynfekowane.
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Beyan ettiğim bilgiler doğru olup tarafıma aittir (The information I declare is correct and belongs to me).

Beyan Tarihi (Declaration Date) : …./.…/ 2020 İmza (Signature)

Not: Formda verilen bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılması durumunda, formu dolduran hakkında yasal yollara başvurulacaktır. (Note: If it is understood that 
the information provided on the form is incorrect, legal remedies will be taken against the person who filled out the form.)

TÜRKİYEDE BULUNACAĞI ADRES/GİDECEĞİ ÜLKE (Address in Turkey or 
Destination)

Aşağıda yazılan belirtilerden bir veya birkaçı sizde varsa lütfen işaretleyiniz. (If you have one or more of the symptoms below, please tick them.)

☐ Ateş (High Fever)         ☐ Öksürük  (Cough)        ☐Boğaz Ağrısı (Sore Throat)        ☐ Nefes Darlığı (Shortness of Breath)   

Son 14 gün içinde bulunduğunuz ülkeler (The countries you have been in the last 14 days) :………………..

COVID-19 şüphesi ile incelenen bir hasta ile yakın temasta bulundunuz mu (Have you had close contact with a patient who was suspected with COVID-19) ? 
                                                                           ☐ Evet (Yes)      ☐ Hayır (No)          ☐ Bilinmiyor (Unknown)

TELEFON NO (Phone No)

SİZE ULAŞILABİLECEK KİŞİ TELEFON NO (Phone no of  the person who can 
be reached to contact with you)
UÇUŞ NO (Flight No): KOLTUK NO (Seat No): TARİH (Date) :

TC NO / PASAPORT NO (Passport No) 

TR/EN
YOLCU BİLGİ FORMU

AD SOYAD (Name & Surname) 



PHONE NUMBER OF  THE PERSON WHO CAN BE REACHED TO 
CONTACT WITH YOU

PASSPORT NUMBER

PHONE NUMBER

Note: If it is understood that the information provided on the form is incorrect, legal remedies will be taken against the person who filled out the form.

FLIGHT NUMBER SEAT NUMBER:

Declaration Date: …./.…/ 2020 Signature

If you have one or more of the symptoms below, please tick them.

☐  High Fever    ☐ Cough     ☐ Sore throat   ☐ Shortness of breath

The countries you have been in the last 14 days:………………..

Have you had close contact with a patient who was suspected with COVID-19?
 ☐  Yes    ☐  No       ☐ Unknown

The information I declare is correct and belongs to me.

ADDRESS IN TURKEY OR DESTINATION

 DATE :

NAME/LAST NAME

EN

PASSENGER INFORMATION FORM 




