KARTA E LOKALIZIMIT TË UDHËTARIT

SQ

Për shkak të koronavirusit SARS-CoV-2/COVID-19, për personat që udhëtojnë për në Gjermani zbatohen rregulla të veçanta.
Meqenëse ju vini nga një zonë me rrezik, sipas legjislacionit gjerman ju keni detyrimin të plotësoni këtë kartë të lokalizimit të udhëtarit, në
mënyrë që të informoni autoritetin përkatës të shëndetësisë për vendin tuaj të qëndrimit në Gjermani.
Për çdo person duhet plotësuar një formular i veçantë. Formulari për minorenët ose personat në kujdestari duhet të plotësohet dhe të
nënshkruhet nga personi që përgjigjet apo që kujdeset për ta.
Formulari duhet plotësuar me germa shtypi të mëdha. Në vend të hapësirës lini nga një kuti bosh.
Dhënia e të dhënave të pasakta mund të ndiqet penalisht si shkelje administrative dhe të dënohet me gjobë deri në 25 000 Euro.

INFORMACIONI PËR UDHËTIMIN: 1. Emri i shoqërisë së
transportit

3. Vendi i ulëses,
nëse ka

2. Numri i linjës

4. Data e mbërritjes (VVVV/MM/DD)
2

0

5. Vendi i nisjes (ju lutemi jepni qytetin dhe shtetin)

6. Nëpërmjet (të plotësohet vetëm nëse është kryer ndërrim gjatë rrugës)

TË DHËNAT PERSONALE: 7. Mbiemri

8. Emri (emrat)

9. Gjinia

10. SHTETËSIA

11. Data e lindjes (VVVV/MM/DD)

Femër
Mashkull
Tjetër

□
□
□

NUMRI(AT) E TELEFONIT ku mund të kontaktoheni nëse nevojitet, duke përfshirë prefiksin e shtetit dhe prefiksin e qytetit:
12. Telefoni
13. Puna
celular
14. Privati
15. Emaili
ADRESA E SHTËPISË / ADRESA E QËNDRIMIT NË GJERMANI:
16. Emri i hotelit (nëse zbatohet)

17. Rruga dhe numri i banesës (lini një kuti bosh midis emrit të rrugës dhe nr. të banesës)

19. Qyteti

18. Numri i apartamentit

20. Shteti

21. Kodi postar

ADRESA E VENDEVE TË TJERA TË PARASHIKUARA TË QËNDRIMIT BRENDA 14 DITËVE TË ARDHSHME:
22. Emri i hotelit (nëse zbatohet)

25. Qyteti

23. Rruga dhe numri i banesës (lini një kuti bosh midis emrit të rrugës dhe nr. të banesës)

24. Numri i apartamentit

26. Shteti

27. Kodi postar

28. KENI NDONJË NGA SIMPTOMAT E SËMUNDJES: TEMPERATURË, KOLLË E SHFAQUR SË FUNDMI, HUMBJE E NUHATJES APO E TË SHIJUARIT, VËSHTIRËSI NË FRYMËMARRJE?
Jo

Po

29. KRYERJA E NJË TESTI PËR INFEKTIM ME KORONAVIRUSIN SARS-CoV-2:
Keni rezultuar negativ në testin për infektimin me koronavirusin SARS-CoV-2 të kryer 48 orë përpara udhëtimit për në Gjermani?
Jo

Po

Shteti ku është kryer testimi

Data e testimit (VVVV/MM/DD)
2

0

NËNSHKRIMI, me të cilin deklaroni se të dhënat janë të sakta:

