W dniu 10 sierpnia Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Turystyki i Rzemiosła Artystycznego poinformowało o zniesieniu
wymogu wykonania testów PCR jedynie wobec osób, które podróżują do Tunezji w zorganizowanych grupach wysyłanych przez biura
podróży (w ramach tzw. wycieczek pakietowanych z zapewnionym przelotem, zakwaterowaniem i transferem lotnisko-hotel-lotnisko).
Turyści zobowiązani są do przestrzegania zasad Protokołu Sanitarnego dla Sektora Turystycznego Tunezji. Wycieczki fakultatywne (muzea,
atrakcje turystyczne, obiekty historyczne) są organizowane przez operatorów zgodnie z zasadami ww. Protokołu.
Osoby, które samodzielnie chciałyby opuścić hotel mogą to uczynić poprzez wykonanie testu na covid-19 (na własny koszt) od szóstego
dnia pobytu.
Od 01.10.2020:
 Goście nie będą mogli opuścić terenu hotelu przez 7 dni,
 Goście, którzy wykupili Imprezę Turystyczną na więcej niż 7 dni mogą opuścić teren hotelu po tygodniu,
 Wycieczki fakultatywne będą organizowane niezależnie od powyższej reguły 7 dni.
Od 10.10.2020:
 Goście nie mogą opuszczać terenu hotelu od godziny 20:00 do 05:00 rano.
W przypadku Turystów, którzy wykupili jedynie bilet lotnicze do Tunezji, podczas odprawy przy stanowisku check-in zobligowani są oni
przedstawić negatywny wynik testu covid-19 (RT-PCR), który należy przeprowadzić 72 godz. przed datą wylotu oraz należy zobowiązać się
na piśmie do zastosowania 14-dniowego okresu kwarantanny w swoim miejscu zakwaterowania w Tunezji.
Przed wylotem
 Wszyscy Turyści podróżujący do Tunezji, zobligowani są wydrukować i wypełnić załączoną poniżej „Deklarację zdrowotną” i
„Potwierdzenie polityki covid-19”, które przedstawią władzom lotniska w Tunezji.
 Obydwa dokumenty oraz voucher hotelowy Turyści zobligowani są mieć przy wejściu na lotnisko w Polsce, jeszcze przed
odprawą.
W drodze na lotnisko
 Zostań w domu, jeśli wykazujesz symptomy Covid-19 (gorączka, kaszel, duszności)
 Przed podróżą sprawdź aktualną godzinę wylotu.
 Zabierz wypełnioną wcześniej kartę pokładową i niezbędne 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.
 W miarę możliwości zrezygnuj z bagażu podręcznego.
 Czas odprawy w Polsce: 2h30 przed wylotem (Czas odprawy w Tunezji: 4 h przed wylotem).
Na lotnisku przed wylotem
 Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos.
 Zachowaj dystans społeczny co najmniej 1,5m.
 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 samolotu
 Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos.
 Często stosuj żel antybakteryjny.
 Ogranicz przemieszczanie się po samolocie do minimum.
 W razie kaszlu lub kichnięcia używaj tylko wewnętrznej strony łokcia
i zawsze noś maseczkę.
 Ogranicz używanie wentylacji nawiewu powietrza zamieszczonego
nad każdym pasażerem.
 Bądź na bieżąco z komunikatami załogi pokładowej.
Po przylocie
 Bagaż odbieraj indywidualnie zachowując dystans społeczny podczas oczekiwania.
 Pasażerowie zobligowani są do bezdotykowego pomiaru temperatury oraz przedstawienia władzom lotniska w Tunezji
„Deklaracji zdrowotnej” oraz „Potwierdzenia polityki covid-19”.

ﺔﻗﺎﻄﺑ ﺔﻴﺤﺻ
Fiche sanitaire
Deklaracja zdrowia

Informations sur le vol
Informacje o locie

ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﻔﺴﻟﺍ

Numéro du vol
Numer lotu .......................................... ﻢﻗﺭ ﺮﻟﺍﺣﺔﻠ
Numéro du siège dans l’avion
Numer miejsca w samolocie.....................................................................

ﻢﻗﺭ ﺪﻌﻘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻄﻟﺍﺋﺮﺓ

Compagnie aérienne
Linia lotnicza
.......................................................................................... ﺔﻛﺮﺷ ﻥﺍﺮﻴﻄﻟﺍ
Date d’arrivée en Tunisie
Data przylotu do Tunezji ...................................................................
Heure d’arrivée
Czas przybycia

.................................................................................

Lieu de confinement
Nazwa hotelu .................................................................................

Itinéraire précis du voyage (les lieux de séjour ou transit)
Dokładny plan podróży (miejsca pobytu lub tranzytu)

Pays 1 / Ville
Kraj 1 / Miasto....................................  ﺔﻨﻳﺪﻤﻟﺍ/ 1 ﺪﻠﺒﻟﺍ
Pays 2 / Ville
Kraj 2 / Miasto....................................  ﺔﻨﻳﺪﻤﻟﺍ/ 2 ﺪﻠﺒﻟﺍ
Pays 3 / Ville
Kraj 3 / Miasto....................................  ﺔﻨﻳﺪﻤﻟﺍ/ 3 ﺪﻠﺒﻟﺍ

Est-ce qu’une prise de la température a été faite?
Czy temperatura ciała była mierzona?
?
(° -----.----------  ﺩﺪﺣ، ﻢﻌﻧ )ﺍﺫﺇ ﻧﺎﻛ ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ ﻢﻌﻨﺑ
ﺖ

Non
Nie

ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺲﻧﻮﺗ
ﺖﻴﻗﻮﺗ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺲﻧﻮﺗ
ﻥﺎﻜﻣ ﺮﺠﺤﻟﺍ ﻲﺤﺼﻟﺍ

ﻂﺧ ﺮﻴﺳ ﺔﻠﺣﺮﻟﺍ
ﻦﻛﺎﻣﺃ ﺔﻣﺎﻗﻹﺍ ﻭﺃ ﺭﻮﺒﻌﻟﺍ

Date de départ
Data wylotu
ﺎﺗﺭﺦﻳ ﺍﻟﺩﺎﻐﻤﺭﺓ

Durée de séjour
Długość pobytu
ﺓﺪﻣ ﺔﻣﺎﻗﻹﺍ
......................
......................
......................

ﻞﻫ ﻢﺗ ﺱﺎﻴﻗ ﺔﺟﺭﺩ ﺓﺭﺍﺮﺤﻟﺍ ؟
ﻻ

Oui (si oui, précisez ------.-----°)
Tak (jeśli tak, podaj ----------.------ °)

Informations personnelles
ﻮﻠﻌﻣﻣﺎﺕ ﺎﺧﺻﺔ
Informacje osobowe
Nom et Prénom
Imię i nazwisko ............................................................................... ﻢﺳﻷﺍ ﻭ ﺐﻘﻠﻟﺍ
Date de naissance
Data urodzenia .................................................................................. ﺎﺗﻳﺭﺦ ﺍﻟﻮﺓﺩﻻ
Adresse de résidence en Tunisie
Adres zakwaterowania w Tunezji ............................................ ﻮﻨﻋﻥﺍ ﺍﻗﻹﺎﻣﺔ ﻲﻓ ﻮﺗﻧﺲ
.........................................................................................................................
Numéro de téléphone en Tunisie
Numer telefonu w Tunezji .................................................... ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺎﻬﺗﻒ ﻲﻓ ﻮﺗﻧﺲ
E-mail ......................................................................................... ﺍﻟﺮﺒﻳﺪ ﺍﻟﻹﺮﺘﻜﻧﻭﻲ

Reconnaissance de la politique
COVID-19

Rév.02
Juillet 2020

Acknowledgment of COVID-19
COVID
policy
Je comprends que je n'irai pas à l'aéroport si l'une des conditions suivantes s'applique:
I understand that I shall not go to the airport, if any of the following applies:


J’étais diagnostiqué COVID-19
COVID 19 au cours des 14 jours précédant mon vol.
I have been diagnosed with COVID-19
COVID 19 at any time during the 14 days prior to my
flight.



J’ai eu l'un des symptômes pertinents liés au COVID-19
COVID 19 (fièvre, toux, perte de goût
où d'odeur, essoufflement)
ement) à tout moment au cours des 8 jours précédant mon vol.
I have had any of the COVID-19
COVID 19 relevant symptoms (fever; newly developed cough;
loss of taste or smell; shortness of breath) at any time during the 8 days prior to my
flight.



Je suis conscient d'avoir été en contact étroit (par exemple moins de 2 mètres
pendant plus de 15 minutes) avec une personne qui a reçu un diagnostic de COVIDCOVID
19 dans les 14 jours précédant mon vol.
I am aware of having been in close contact (e.g. less than 2 metres for more
mor than
15 minutes) with a person who was diagnosed with COVID-19
COVID 19 in the 14 days prior
to my flight.



Je suis tenu par la réglementation locale ou nationale d'être en quarantaine pour des
raisons liées au COVID19 pendant une période qui comprend la date du vol.
I am required by local or national regulations to be in quarantine for reasons
related to COVID19 for a period that includes the date of the fight.

Dans le cas où l'une des situations ci-dessus
ci dessus s'applique, je contacterai NOUVELAIR au plus
tard 4 heures avant le vol. Je comprends que si l'une des 4 situations ci-dessus
ci dessus est identifiée à
l'aéroport, je pourrai être refusé de poursuivre mon voyage et perdre mon droit de bénéficier
de toute politique commerciale COVID-19
COVID 19 mise en place par NOUVELAIR.
In case any of the above situations applies, I shall contact NOUVELAIR at the latest 4 hours
before the flight. I understand that if any of the above 4 situations is identified at the airport, I
may be refused to proceed with my travel and lose my right to benefit from any COVID-19
COVID
commercial policy put in place by NOUVELAIR.
Si vous avez besoin d'informations médicales sur
s
COVID-19,
19, veuillez contacter :
http://www.santetunisie.rns.tn/fr/
http://www.santetunisie.rns.tn/fr/.
In case you need medical information on COVID-19,
COVID 19, please contact
co
:
http://www.santetunisie.rns.tn/fr/
J'ai lu et compris la politique COVID-19
COVID
de NOUVELAIR.
I have read and understood the COVID-19
COVID
policy of NOUVELAIR.
Nom /Last Name:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Prénom /First (and middle) Name
ame :………………………………………………………
……………………………………………………………
Date:

Signature :

Une déclaration par personne /One declaration
de
per person
Pour les personnes mineures, la déclaration doit être signée par le responsable légal.
For minors, this declaration must be signed by the legal guardian.

