
 
Przed wylotem: 
Zapoznaj się z informacjami na stronie https://www.godominicanrepublic.com/newsroom/coronavirus/ oraz 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dominikana  

 Wypełnij „Oświadczenie dotyczące zdrowia podróżnego” (dokument załączony poniżej). W ramach 
formularzy imigracyjnych i celnych dostarczanych przez linie lotnicze lub przez władze Dominikany, 
pasażerowie muszą wypełnić i złożyć oświadczenie zdrowotne podróżnego. Za pośrednictwem tego 
formularza pasażerowie deklarują, że nie odczuwali żadnych objawów związanych z Covid-19 w ciągu 
ostatnich 72 godzin i podają dane kontaktowe na następne 30 dni, 

 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, 

 Nie zabieraj osób towarzyszących, które nie będą dalej podróżować samolotem. Tylko pasażerowie mogą 
wejść na teren terminalu, z wyjątkiem opiekunów osób niepełnoletnich oraz z ograniczoną sprawnością 
ruchową, 

 Uwzględnij wydłużony czas na niezbędne procedury związane z Covid-19. 
Na lotnisku przed wylotem – przed wejściem na pokład samolotu: 

 Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos, 

 Zachowaj dystans społeczny co najmniej 2 m, 

 Dezynfekuj ręce, tak często jak to tylko możliwe, 

 W miarę możliwości nadaj cały swój bagaż do luku bagażowego, 

 Stosuj się do instrukcji służb lotniskowych. 
Na pokładzie: 
Zapoznaj się z procedurami linii lotniczej obsługującej Twój rejs, w sekcji „W samolocie”, „Linie rejsowe 
obsługujące WYJAZDY EGZOTYCZNE”, na stronie www.coraltravel.pl/bezpiecznie-wracamy-do-podrozowania  

 Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos (nakaz obowiązuje zarówno pasażerów jak i 
załogę). Pamiętaj, aby ją zmieniać co 4 godziny, 

 Często dezynfekuj ręce, 

 Ogranicz przemieszczanie się po samolocie do minimum, 

 Bądź na bieżąco z komunikatami załogi pokładowej. 
Przylot na lotnisko na Dominikanie: 

 Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich regulacji w zakresie higieny i dystansu 
społecznego, 

 Na terenie wszystkich obiektów lotniskowych noszenie maseczek jest obowiązkowe, 

 Personel lotniskowy dokonuje pomiaru temperatury wszystkich podróżujących, 

 Należy zachować fizyczny odstęp od innych osób (min. 2 m), 

 Przed umieszczeniem na taśmie, bagażu jest on dezynfekowany, 

 Bagaż odbieraj indywidualnie zachowując dystans społeczny podczas oczekiwania, 
Transfer: 

 Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos, 

 Pomiar temperatury wszystkich podróżujących, 

 Zapełnienie transferu zmniejszone do 50 – 60% obłożenia, 

 Żel do odkażenia rąk będzie dostępny podczas transferu oraz po transferze,  
 Po każdym przejeździe autokary są dezynfekowane.  
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Dominican Republic
Ministry of Public Health
Traveler´s Health Affidavit 

(MSP-DJSV-01)

1. Traveler or crew member iden�fica�on 
Name(s): _______________________________ Last name(s):  __________________________
Sex:        □ Female        □ Male                           Date of birth: ____/____/______
                                                                                                          DD     MM        YY
Na�onality ____________________________ Passport No. ____________________________
Permanent Residence Address 
Street name and №. ____________________________________________________________
City/Sector/Neighborhood _______________________________________________________
Province/State/Department______________________ Country_________________________
Telephone number _____________________________________________________________

2. Trip informa�on:
Means of transporta�on:        □ By air        □ By sea        □ By ground
Port of Entry:  _________________________________________________________________
Date of arrival: ______/______/________        Date of departure _____/______/________
                               DD         MM            YY                                                  DD       MM             YY 
Transporta�on Company_________________________________________________________
Travel № (Flight/Ship/Car) _______________________________________________________ 
Country where your trip ini�ated _________________________________________________ 
Transit countries where you have been prior to your arrival to Dominican Republic

Visited countries in the last 30 days

3. Declara�on of Symptoms: 
In the last 72 hours, have you presented one or more of the following symptoms? 
□ Fever        □ Respiratory distress        □ Cough        □ Headache        □ Sore throat
□ Fa�gue         □ Shivers        □ Ronny nose        □ Muscle pain        □ None
Other symptoms (Specify): _____________________________________________
Date when the symptoms started: ______/______/______________
                                                                  DD         MM                YY 
4. Traveler´s Contact Informa�on:
Address of where you will be staying in Dominican Republic in the next 30 days:

Important Note

I declare that the informa�on declared in this form is true and accurate, and I accept that my 
false declara�on is considered a viola�on of the na�onal health regula�ons. 

_______________________________      Date: _____/______/______________
               Traveler´s signature                DD       MM                   YY
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