Warszawa, 02 listopada 2021 r.
TUI Poland sp. z o.o.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa

Szanowni Państwo,
W celu wypełnienia elektronicznej deklaracji zdrowia należy wejść w poniższy link:
https://igrpsta.gov.cv/IGRP/app/webapps?r=controle_sanitario/FichaVigilanciaControleSanit
ario/index&dad=controle_sanitario&p_fwl_toolsbar_2=en_lang&target=_blank&isPublic=1
a następnie uzupełnić wymagane informacje, zgodnie z instrukcją (w przypadku braku
możliwości ukończenia procesu rejestracji prosimy o użycie innej przeglądarki). Rejestracja
jest wymagana dla wszystkich uczestników podróży (w tym również dzieci).
1. Aby rozpocząć rejestrację należy uzupełnić dane sekcji pierwszej dotyczące osoby
podróżującej - Passenger information:













full name – imiona i nazwisko
nickname – login (opcjonalnie)
arrival date – data przylotu (do wyboru z kalendarza)
flight number – numer lotu
seat number – numer miejsca w samolocie (opcjonalnie)
passport number – numer paszportu
date of issue – data wydania paszportu (do wyboru z kalendarza)
expiry date – data ważności paszportu (do wyboru z kalendarza)
age – wiek
gender – płeć (do wyboru z listy)
nationality – narodowość (w przypadku braku dostępności kraju z listy dla obywateli
Polski należy wpisać Poland)
 country of origin – kraj pochodzenia (dla obywateli Polski należy wybrać Polonia)
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2. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane sekcji drugiej – adres i dane kontaktowe w
miejscu docelowym - Address and contacts in destination city:











country – zgodnie z rezerwacją należy wybrać Boa Vista lub Sal
localidade – miejscowość (opcjonalnie)
street – ulica (opcjonalnie)
near by – w pobliżu (opcjonalnie)
e-mail – adres mailowy
contact phone – numer telefonu
work phone – numer telefonu służbowego (opcjonalnie)
institution/hotel – nazwa hotelu (opcjonalnie)
contact number in case of emergency – numer kontaktowy w razie wypadku
(opcjonalnie)
 habitual residence adress – adres zamieszkania w hotelu (opcjonalnie)
 Resident in Cape Verde – jeżeli nie jesteś obywatelem Wysp Zielony Przylądka należy
zaznaczyć „No”
 Expectes duration of stay in Cape Verde – przewidywana długość pobytu
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3. Ostatni etap to uzupełnienie części dotyczącej stanu zdrowia – Health Information:

 Do you have the International Vaccination Certificate (Yellow Fever)? - jeśli jesteś
zaszczepiony na żółtą febrę, należy zaznaczyć „Yes”, jeśli nie - „No”.
 have you been in transit in the last 15 days? - czy podróżowałeś przez minione 15
dni? Jeśli tak, należy zaznaczyć „Yes”, jeśli nie - „No”.
 Countries where you stayed or transited in the last 15 days - należy wymienić kraje,
do których się podróżowało (jeśli w poprzednim pytaniu odpowiedź brzmiała „Yes”).
 Are you considered to have recovered from COVID-19 less than 90 days prior to the
date of travel? - czy wyzdrowiałeś z COVID-19 w ciągu 90 dni przed datą podróży?
Jeśli tak, należy zaznaczyć „Yes”, jeśli nie - „No”.
 You have the following sudden onset signs / symptoms in the last 8 day – czy w ciągu
ostatnich 8 dni zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak:
cough – kaszel, jeśli tak „Yes”, jeśli nie „No”
fever - gorączka, jeśli tak „Yes”, jeśli nie „No”
 Do you have a valid COVID vaccination certificate, pursuant to resolution 78/2021, of
30 July? – Czy posiadasz certyfikat zaszczepienia ważny na podstawie na podstawie
uchwały 78/2021 z dnia 30 lipca? Jeśli tak, należy zaznaczyć „Yes”, jeśli nie - „No”.
 Have a negative SARS-Cov2 PCR or antigen test performed within the last 72 hours
before travel? – Czy posiadasz test PCR lub antygenowy wykonany 72 godziny przed
wylotem?
- PCR, jeśli to test PCR
- Antigenio, jeśli to test antygenowy
- Not applicable – w przypadku ozdrowieńców
- Vaccination certificate - w przypadku osób zaszczepionych
W kolejnym kroku należy potwierdzić, iż wszystkie wskazane w formularzu dane są
zgodne z prawdą poprzez oznaczenie kwadratu „confirmo” - confirmo que todas as
informações prestadas correspondem a verdade oraz zakończyć proces przy użyciu przycisku
„send”.
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4. W kolejnym oknie wyświetli się właściwy dla osoby uzupełniającej kod QR, który można
przesłać na adres mailowy lub pobrać. Rekomendujemy posiadanie wersji papierowej
na lotnisku.

W razie występowania problemów technicznych podczas uzupełniania formularza
elektronicznego, rekomendujemy poniższe działania:
 zmiana przeglądarki internetowej
 wyczyszczenie ciasteczek i historii przeglądania
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 sprawdzenie czy strona nie jest automatycznie przetłumaczona na język polski.
Strona musi być w oryginalnym języku
Kody QR są generowane przez serwis destynacji, do której składa się deklarację. Wszelkie
pytania dotyczące wygenerowania kodu QR należy kierować do serwisu obsługującego
stronę. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, rekomendujemy zapoznanie się z sekcją FAQ
danej strony/aplikacji.
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