Kapverdy - informace k zdravotnímu dotazníku pro vstup do destinace
Elektronická verze dotazníku je dostupná na adrese:
https://igrp.gov.cv/IGRP/app/webapps?r=controle_sanitario/FichaVigilanciaControleSanitario/index&dad=controle_
sanitario&p_fwl_toolsbar_2=en_lang&target=_blank&isPublic=1
Dotazník vyplňte před odletem a vytiskněte finální potvrzení s QR kódem, které bude po příletu na Kapverdy
vyžadováno. Dotazník je nutné vyplnit samostatně pro každou osobu včetně dětí.
Případné další aktuální informace jsou dostupné v angličtině nebo portugalštině na této adrese: https://travel.gov.cv/.

VZOR VYPLNĚNÉHO ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNÍHO DOTAZNÍKU PRO VSTUP NA KAPVERDY

OSOBNÍ ÚDAJE
celé jméno a příjmení

datum příletu na Kapverdy

číslo letu

číslo sedačky v letadle (nepovinné)

číslo cestovního pasu

datum vydání cestovního pasu

datum expirace cestovního pasu

zvolte váš věk

zvolte pohlaví
(Masculino – muž, Feminino – žena)

zvolte národnost (Checo = česká)

zvolte státní příslušnost

INFORMACE K MÍSTĚ POBYTU NA KAPVERDÁCH A KONTAKTNÍ ÚDAJE
místo pobytu (Sal nebo Boa Vista)

vaše mejlová adresa

váš kontaktní telefon

jméno hotelu (nepovinné)

tel. číslo pro naléhavé případy (nepovinné)

bydlíte na Kapverdách? označte No

vyplňte plánovaný počet nocí na Kapverdách

ZDRAVOTNÍ INFORMACE (Yes = ano No = ne)
Máte mezinárodní očkovací průkaz na očkování proti žluté zimnici?

Měli jste za posledních 8 dní tyto příznaky:
kašel

Navštívili jste za posledních 15 dní jiné země?
Pokud ano, tak musíte vypsat jaké.
horečka – zvýšená teplota
Máte certifikát o dokončeném COVID očkování
Prodělal jste COVID v době méně jak 90 dní před vstupem na Kapverdy?
Máte negativní test na COVID-19 nebo očkovací certifikát?

PCR test

Antigenní

očkovací
certifikát
PCR max 72 hod a antigení test max 48 hod před zahájením cesty.

Potvrzuji, že všechny poskytnuté informace jsou pravdivé.
(nutno zatrhnout)

Zde klikněte pro odeslání formuláře.

Prodělání nemoci COVID-19 nebo dokončené očkování na COVID-19 doporučujeme prokazovat certifikátem z portálu https://ocko.uzis.cz/.

Hláška o úspěšném vyplnění formuláře.

Klikněte na „Download“

… a zobrazí se Vám tento výsledek dotazníku s QR kódem. Toto minimálně 1x vytiskněte.
Po příletu na Kapverdy by to po Vás měli vyžadovat.
Odeslání QR kódu do E-mailu nemusí vždy fungovat…

