
Przed wylotem:
Zapoznaj się z informacjami na stronie www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja oraz z  
www.gov.pl/web/turcja/ograniczenia-wprowadzone-przez-wladze-republiki-turcji-w-zwiazku-z-
pandemia-covid19  
Od 01.12.2020 r, mogą występować ograniczenia dotyczące: 
- w dni powszednie nie można poruszać się poza miejscem zamieszkania w godz. 21:00-05:00 dnia 
następnego, a w weekendy od 21:00 w piątek wieczorem do 5:00 w poniedziałek rano. Wszyscy turyści 
z paszportami zagranicznymi są wykluczeni z zakazów ograniczających wychodzenie z hotelu, pod 
warunkiem, że w przypadku kontroli policji przedłożą stosowne dokumenty: kopię vouchera hotelowego, 
kopię biletu powrotnego oraz kopię paszportu, 
- Osoby powyżej 65 roku życia nie mogą przebywać poza miejscem zamieszkania w godz. 10:00-13:00 
chyba że wychodzisz do pracy, a osoby poniżej 20 roku życia (urodzone po 01.01.2001) w godz. 13:00-
16:00, chyba że wychodzisz do pracy. Osoby w wieku powyżej 65 lat i poniżej 20 lat nie mogą korzystać 
z transportu publicznego. Wszyscy turyści z paszportami zagranicznymi w wieku 65 lat i powyżej oraz 
poniżej 20 lat są zwolnieni z zakazów ograniczających wychodzenie z hotelu, pod warunkiem, że w 
przypadku kontroli policji przedłożą stosowne dokumenty: kopię vouchera hotelowego, kopię biletu 
powrotnego oraz kopię paszportu, 
- muzyka oraz animacje będą organizowane do godziny 22:00 na terenie hotelu, 
- restauracje poza terenem hotelu otwarte będą w godzinach 10:00 – 20:00, z tym że restauracje 
mogą jedynie oferować posiłki na wynos (odbiór osobisty/dostawa). Restauracje hotelowe funkcjonują 
bez zmian, 
- obywatele Turcji, mieszkańcy i turyści zagraniczni będą potrzebować kodów HES (Hayat Eve Sığar), 
aby wejść do centrów handlowych i stref specjalnych (np. szpitale, duże sklepy sieciowe, lotnisko – w 
przypadku, kiedy Klient na własną rękę chce polecieć na wycieczkę np. do Stambułu, międzymiastowe 
autobusy). By otrzymać kod HES, będąc w Turcji wyślij SMS pod numer 2023, o treści 
HES(spacja)Narodowość(spacja)Numer Paszportu(spacja)rok urodzenia(spacja)NAZWISKO. (Przykład: 
HES PL EB1234567 1985 KOWALSKI). Koszt SMS wg stawek operatora.  
-  wszystkie organizowane przez Coral Travel Poland transfery, wycieczki oraz obsługa przewodników 
na miejscu funkcjonuje bez zmian, 
- osoby, które nie przestrzegają ograniczeń dotyczących Covid-19, mogą zostać ukarane grzywną w 
wysokości 900 TL.. 
 

 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, 

 W poczekalniach będzie zmniejszona liczba krzeseł, a ich układ zostanie zmieniony na 
potrzeby zachowania dystansu społecznego, 
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 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 zobligowani są wypełnić Formularz Lokalizacji Pasażera dla celów zdrowia 
publicznego, 

 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 1,5 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 wylądowaniu 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 



LEGENDA

TURCJA - FORMULARZ LOKALIZACYJNY PASAŻERA

IMIĘ / NAZWISKO: ..........................................................................................................................
NR PASZPORTU: ...........................................................................................................................
NR TELEFONU DO OSOBY KONTAKTOWEJ: ......................................................................
NR TELEFONU: ................................................................................................................................
NR LOTU: ............................................................................................................................................
NR MIEJSCA W SAMOLOCIE: ......................................................................................................
(do uzupełnienia po odprawie Check-in)

DATA: ................................................................................................................................................
ADRES POBYTU W TURCJI:  .....................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Zaznacz, jeśli występuje u ciebie:
 Gorączka  //  Kaszel  //  Ból gardła  //  Duszności

Uwaga: W przypadku podania nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialność karna.

Który kraj/kraje odwiedziłaś/eś w ciągu ostatnich 14 dni?
.....................................//............................................//...........................................//.........................................

Czy miałaś/eś bezpośredni kontakt z osobą, która może być zakażona COVID-19?
 Tak  //  Nie  //  Nie wiem

Podane dane są prawdziwe.

Data: ......../ ......../ 2020 Podpis: ..................................................................


