
Przed wylotem: 

 Zostań w domu, jeśli wykazujesz symptomy covid-19 (gorączka, kaszel, duszności), 

 Przed podróżą sprawdź aktualną godzinę wylotu, 

 Zabierz dokumenty podróży, 

 Upewnij się, że masz wystarczającą ilość maseczek i żelu dezynfekującego. 
 
Na lotnisku przed wylotem – przed wejściem na pokład samolotu: 

 Stanowiska check-in zostały wyposażone w specjalne osłony oddzielające pracowników od pasażerów, 

 Pasażerowie zobligowani są wypełnić Formularz Lokalizacji Pasażera dla celów zdrowia publicznego 
(formularz znajdziesz poniżej), 

 W poczekalniach będzie zmniejszona liczba krzeseł, a ich układ zostanie zmieniony na potrzeby 
zachowania dystansu społecznego, 

 W windach dopuszczalna liczba osób to 30% maksymalnej liczby osób, 

 Kontrola bezpieczeństwa będzie odbywać się bezdotykowo, 

 W razie konieczności udostępnione zostaną maty dezynfekujące i kabiny, 

 Jeżeli pasażer wykazuje objawy choroby, personel medyczny skieruje go na wykonanie testu przeciw 
covid-19, 

 Przygotowane zostaną pokoje do kwarantanny zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi 
standardami oraz w pełni wyposażone pojazdy medyczne umożliwiające transport osoby zakażonej do 
najbliższej placówki medycznej, 

 Na terenie wspólnym na lotnisku, rozmieszczone są środki do dezynfekcji. 
Na pokładzie samolotu: 

 Pasażerowie z objawami takimi jak gorączka – 38oC, kaszel, katar, trudności z oddychaniem, nie zostaną 
wpuszczone na pokład, 

 Wchodząc na pokład samolotu prosimy zachowaj dystans społeczny (minimum 1 m),  

 Zabrania się wnoszenia na pokład samolotu bagażu podręcznego, z wyjątkiem: 
- torebek damskich, 
- teczek męskich, 
- toreb na laptop, 
- nosidełek dla niemowląt. 

 Na pokładzie samolotu pasażerowie zobowiązani są nosić maseczki ochronne, 

 Wszyscy klienci są zobowiązani nosić maski ochronne podczas całego lotu.  

 Serwis na pokładzie samolotu będzie ograniczony, aby zminimalizować bezpośredni kontakt pomiędzy 
załogą, a pasażerami, 

 Pasażerowie, u których stwierdzono objawy covid-19 zostaną umieszczeni w wyznaczonej strefie izolacji 
w tylnej części kabiny, 

Po przylocie: 

 Po lądowaniu pasażerowie powinni opuszczać swoje miejsca w samolocie w małych grupach, 

 Każdy pasażer, przez cały czas przebywania na lotnisku, ma bezwzględny obowiązek noszenia masek 
ochronnych, 

 Wszyscy pasażerowie zostaną poddani kontrolnemu pomiarowi temperatury, 

 By zminimalizować kontakt z pasażerami, przedstawiciele portu lotniczego będą stosować szczególne 
środki ostrożności w punkcie nadawania bagażu i zapewniać osłony z pleksi w punktach kontaktu z 
personelem, 

 Po zakończeniu każdego lotu, przeprowadzane jest rutynowe sprzątanie i dezynfekcja. 



UÇUŞ NO KOLTUK NO: TARİH:

SİZE ULAŞILABİLECEK KİŞİ TELEFON NO

TELEFON NO

TR

YOLCU BİLGİ FORMU

Not: Formda verilen bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılması durumunda, formu dolduran hakkında yasal yollara başvurulacaktır. 

Beyan ettiğim bilgiler doğru olup tarafıma aittir.

Beyan Tarihi : …./.…/ 2020 İmza

☐ Ateş    ☐ Öksürük     ☐Boğaz Ağrısı    ☐ Nefes Darlığı    

Son 14 gün içinde bulunduğunuz ülkeler :………………..

COVID-19 şüphesi ile incelenen bir hasta ile yakın temasta bulundunuz mu? 
☐ Evet        ☐ Hayır          ☐ Bilinmiyor

Aşağıda yazılan belirtilerden bir veya birkaçı sizde varsa lütfen işaretleyiniz.

TC NO / PASAPORT NO

TÜRKİYEDE BULUNACAĞI ADRES/GİDECEĞİ ÜLKE

AD SOYAD



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 


