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Warszawa, 23 maja 2022r. 

TUI Poland sp. z o.o.  

ul. Wołoska 22a  

02-675 Warszawa 

 

Szanowni Państwo,  
 

Wszyscy podróżujący na Bali zobowiązani są do wypełnienia formularza on-line. 

Zgłoszenia są weryfikowane przez placówkę dyplomatyczną.  

W celu uzupełnienia formularza należy wejść na poniższą stronę internetową: 

https://vaksinln.dto.kemkes.go.id/sign/in 

Poniżej zostało opisane krok po kroku uzupełnienie formularza. 

 

1. Aby rozpocząć rejestrację należy założyć konto klikając register here: 

 

 

2. Po kliknięciu register here pojawi się okno do wpisania danych:  

http://apps.iasaude.pt/s-alerta/questionarios/viagem/questionario.cfm?l=EN
https://vaksinln.dto.kemkes.go.id/sign/in
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a) full name – pełne imiona i nazwisko  

b) e-mail address – adres mailowy 

c) phone prefix – numer kierunkowy 

d) phone numer – numer telefonu  

e) password – hasło  

 

 

3. Po zalogowaniu pojawi przycisk do stworzenia zgłoszenia.  
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4. Aby wypełnić formularz należy wpisać poniższe dane:  

a) applicant full name – pełne imiona i nazwisko  

b) applicant birth date – data urodzenia  

c) applicant e-mail address – adres mailowy 

d) applicant phone prefix- numer kierunkowy 

e) applicant phone numer – numer telefonu 

f) passport issuing authority – kraj wydający paszport 

a. the applicant passport numer – numer paszportu 

b. photo or scanned image of selected identity – zdjęcie lub skan dokumentu 

g) number of vaccination recieved – liczba przyjętych dawek szczepionki  

a. type of vaccination – rodzaj szczepionki  

b. date of vaccination – data wykonania szczepionki  

c. location of vaccination – miejsce wykonania szczepionki  

 

 

 

Aby przejść do kolejnego etapu należy kliknąć przycisk submit. 
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5. Po przesłaniu zgłoszenia, wyświetli się poniższy komunikat:  

 

 

 

Po zarejestrowaniu się na powyższej stronie, należy pobrać aplikację PeduliLindungi ze 

sklepu Google Store lub Apple Store i wyrazić zgody na korzystanie z lokalizacji, robienia 

zdjęć itp.  

 

W razie występowania problemów technicznych podczas uzupełniania formularza 

elektronicznego, rekomendujemy poniższe działania:  

• zmiana przeglądarki internetowej  

• wyczyszczenie ciasteczek i historii przeglądania  

• sprawdzenie czy strona nie jest automatycznie przetłumaczona na język polski. 

Strona musi być w oryginalnym języku 

 

 

 

 

 

Z poważaniem,  

TUI Poland 


