FORMULAR DE DEBARCARE

RO

În legătură cu coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19, se aplică dispoziții speciale la intrarea în Germania.
Întrucât veniți dintr-o zonă de risc, sunteți obligați, în conformitate cu legislația germană, să completați acest formular de debarcare pentru a
informa direcția de sănătate responsabilă cu privire la locul dvs. de ședere din Germania.
Trebuie completat câte un formular de persoană. În cazul minorilor sau al persoanelor aflate în îngrijire, formularul trebuie completat și semnat
de tutore sau de către îngrijitor.
Completați formularul cu majuscule. Pentru spații, lăsați o căsuță goală.
Furnizarea de informații false poate fi sancționată ca infracțiune administrativă cu amendă de până la 25.000 de EURO.

INFORMAȚII DESPRE CĂLĂTORIE:
1. Numele companiei de transport

2. Numărul liniei

3. Numărul
scaunului, dacă este
cazul

4. Data sosirii (AAAA/LL/ZZ)
2

0

5. Punctul de decolare/plecare
(vă rugăm să specificați orașul și țara)

6. Prin (introduceți doar dacă ați făcut o escală)

DATE PERSONALE: 7. Nume (nume de familie)

8. Prenume

9. Sex
feminin

10. CETĂȚENIE

11. Data nașterii (AAAA/LL/ZZ)

masculin
divers

□
□
□

NUMĂRUL (NUMERELE) DE TELEFON, prin intermediul cărora puteți fi contactat/ă dacă este necesar, inclusiv prefixul țării și prefixul orașului:
12. Telefon
13. Muncă
mobil
14. Personal
15. E-mail
ADRESA DE DOMICILIU/ADRESA LOCULUI DE ȘEDERE ÎN GERMANIA:
16. Numele hotelului (dacă este cazul)

17. Strada și numărul (vă rugăm să lăsați o căsuță liberă între stradă și număr)

19. Oraș

18. Numărul apartamentului

20. Stat federal

21. Cod poștal

ADRESA ALTOR LOCURI DE ȘEDERE PLANIFICATE ÎN URMĂTOARELE 14 ZILE:
22. Numele hotelului (dacă este cazul)

24. Numărul
apartamentului

23. Strada și numărul (vă rugăm să lăsați o căsuță liberă între stradă și număr)

25. Oraș

26. Stat federal

27. Cod poștal

28. PREZENTAȚI VREUNUL DINTRE SIMPTOMELE DE MAI JOS: FEBRĂ, TUSE NOU APĂRUTĂ, PIERDEREA MIROSULUI SAU A GUSTULUI, DIFICULTĂȚI DE RESPIRAȚIE?
Nu

Da

29. DACĂ ESTE DISPONIBILĂ O TESTARE PENTRU INFECȚIA CU CORONAVIRUS SARS-CoV-2:
Ați fost testat negativ pentru o infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 cu 48 de ore înainte de a intra în Germania?
Nu

Da

Țara în care a fost efectuată testarea

Data testării (AAAA/LL/ZZ)
2

0

SEMNĂTURA cu care este asigurată corectitudinea informațiilor:

