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Traveler

* : Required �eld

Please complete the generated document, print it and sign it. It will be requested and
examined by the airline / marine company and will be collected by health monitoring upon

arrival in Tunisia.

Traveler
Firstname *

Lastname *

Nationality *

Czech Republic

Residence country *

Czech Republic

Passport number *

National ID number

Birthdate *

1/16/1973

Gender *

CESTUJÍCÍ

PROSÍM VYPLŇTĚ GENEROVANÝ DOKUMENT, VYTISKNĚTE HO A PODEPIŠTE.

FORMULÁŘ BUDE VYŽADOVÁN LETECKOU / NÁMOŘNÍ SPOLEČNOSTÍ A BUDE SHROMÁŽDĚN
A MONITOROVÁN PŘI PŘÍJEZDU DO TUNISKA.

POVINNÉ POLE

CESTUJÍCÍ

KŘESTNÍ JMÉNO

PŘÍJMENÍ

NÁRODNOST

ADRESA BYDLIŠTĚ (ZEMĚ)

ČÍSLO PASU

RODNÉ ČÍSLO

DATUM NAROZENÍ
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Male

Trip
Departure country *

Germany

Trip start date *

Access to Tunisian territory *

Air access

Flight number *

Seat number

Lockdown
Lockdown type *

Hotel

Region *

Address *

Have you been tested positive for Covid-19 previously ? *

Date of positive test *

Date of recovery *

Phone number *

Email

I have read and accept the privacy policy.

I hereby certify that the above information is complete and accurate and I certify having knowledge that:  

Anyone who violates the prohibitions and prophylactic or control measures ordered in times of an epidemic is punished by six months'
imprisonment and a �ne of 120 dinars. (Article 312 - Penal Code)

POHLAVÍ

ZÁJEZD

ČESKÁ REPUBLIKA

DATUM PŘÍLETU DO TUNISKA

              MĚSTO, VE KTERÉM SE HOTEL NACHÁZÍ

ČÍSLO LETU

ČÍSLO SEDADLA

IZOLACE

IZOLACE = HOTEL 

MĚSTO, VE KTERÉM SE HOTEL NACHÁZÍ

JMÉNO HOTELU + MĚSTO 

BYL JSTE DŘÍVE POZITIVNĚ TESTOVANÝ NA COVID-19?

DATUM POSLEDNÍHO TESTU

DATUM UZDRAVENÍ Z NEMOCI COVID -19 

TELEFONNÍ ČÍSLO

EMAIL

ČETL JSEM A PŘIJÍMÁM ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TÍMTO SE ZAVAZUJI, ŽE VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE JSOU KOMPLETNÍ A PRAVDIVÉ A ZAVAZUJI SE K TOMU, ŽE VÍM:

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE 
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Male

Trip
Departure country *

Germany

Trip start date *

Access to Tunisian territory *

Air access

Flight number *

Seat number

Lockdown
Lockdown type *

Hotel

Region *

Address *

Have you been tested positive for Covid-19 previously ? *

Date of positive test *

Date of recovery *

Phone number *

Email

I have read and accept the privacy policy.

I hereby certify that the above information is complete and accurate and I certify having knowledge that:  

Anyone who violates the prohibitions and prophylactic or control measures ordered in times of an epidemic is punished by six months'
imprisonment and a �ne of 120 dinars. (Article 312 - Penal Code)

POHLAVÍ

ZÁJEZD

ČESKÁ REPUBLIKA

DATUM PŘÍLETU DO TUNISKA

              MĚSTO, VE KTERÉM SE HOTEL NACHÁZÍ

ČÍSLO LETU

ČÍSLO SEDADLA

IZOLACE

IZOLACE = HOTEL 

MĚSTO, VE KTERÉM SE HOTEL NACHÁZÍ

JMÉNO HOTELU + MĚSTO 

BYL JSTE DŘÍVE POZITIVNĚ TESTOVANÝ NA COVID-19?

DATUM POSLEDNÍHO TESTU

DATUM UZDRAVENÍ Z NEMOCI COVID -19 

TELEFONNÍ ČÍSLO

EMAIL

ČETL JSEM A PŘIJÍMÁM ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TÍMTO SE ZAVAZUJI, ŽE VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE JSOU KOMPLETNÍ A PRAVDIVÉ A ZAVAZUJI SE K TOMU, ŽE VÍM:
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Place ............................................................ Date ....................................................................

Signature
MÍSTO DATUM

PODPIS

KAŽDÝ KDO PORUŠÍ ZÁKON A  OPATŘENÍ V ČASE EPIDEMIE JE TRESTÁN NA 6 MĚSÍCŮ ODNĚTÍ SVOBODY A POKUTOU 120 TND (BOD 312-TRESTNÍ ZÁKONÍK)



                                 Engagement /  Čestné prohlášení 
 

Je soussigné / Já níže podepsaný (jméno a příjmení) :   .............................................................................  

Né le / Datum narození :  ...........................................................................................................................  

Passeport numero / Číslo pasu:  .................................................................................................................  

Numéro de vol / Číslo letu :  .......................................................................................................................  

Arrivé de / Přílet z : République Tchéque / Česká Republika 

Numéro de téléphone / Telefonní číslo : ...................................................................................................  

 

Je m’engage à appliquer à partir de cette date la mesure d'auto-connement pendant 5 jours à l'adresse suivante 
…………………………………………, et à réaliser un test RT-PCR à ma charge après 5 jours et de ne quitter l'auto-connement que si le 
résultat de ce test s’avère négatif et me conformer aux mesures sanitaires exigées dans le cadre de la prévention contre le 
coronavirus (port permanent du masque, distanciation physique, désinfection des mains...).  

 Zavazuji se dodržet po příletu do Tuniska 5denní samoizolaci v hotelovém komplexu (turista se může 
pohybovat po celém  hotelovém  komplexu včetně pláže, ale mimo hotelový resort se nesmí)          
v hotelu (název hotelu)  ..............................................................................................................................   

město (město, ve kterém se hotel nachází)  ..............................................................................................  

Pokud budu chtít po 5 dnech opustit hotel, udělám si na vlastní náklady PCR test, a v případě 
negativního výsledku mohu se s potvrzením o negativním testu pohybovat i mimo hotelový komplex  
a budu mimo hotel dodržovat všechna epidemiologická opatření (nošení respirátoru, dodržování 
bezpečné vzdálenosti, dezinfekce rukou, atd.). 

 

Je déclare par la présente ma pleine connaissance que le non-respect de ma part de la mesure de connement obligatoire 
pendant 5 jours à partir de la date de mon arrivée à la Tunisie constitue une infraction qui m’expose à la sanction prévue par 
la loi en vertu de l’article 312 du code pénal qui stipule ce qui suit: «Est puni de six mois d’emprisonnement et cent vingt dinars 
d’amende , quiconque aura contrevenu aux interdictions et mesures prophylactiques ou de contrôle ordonné en temps 
d’épidémie» .  

Tímto prohlašuji, že beru na vědomí, že nedodržením 5denní hotelové samoizolace se dopustím 
přestupku, který podléhá sankci stanovené zákonemna základě článku 312 trestního zákona, který říká 
následující: Trest 6 měsíců vězení a pokuta 120 TND pro každého, kdo by porušil zákazy, ochranná 
opatření nebo kontrolní nařízení v době epidemie. 

  

Place /  V :  ..................................................................................................................................................  

 

Date/ Datum : ...................................... 2021 

 

Signature / Podpis ......................................................................................................................................  




