Declarația de carantină
Dacă v-ați infectat în străinătate, îi puteți infecta pe alții după ce ați ajuns în Țările de Jos. De aceea sunteți obligat să
intrați în carantină la sosirea în Țările de Jos. Acest lucru se aplică numai dacă veniți dintr-o zonă cu risc foarte ridicat.
Trebuie să puteți prezenta această declarație de carantină unui supraveghetor sau transportator (autobuz, tren, companie
aeriană sau companie de transport maritim). La cerere, trebuie să înmânați această declarație companiei aeriene sau companiei
de transport maritime cu care călătoriți. Prin urmare, trebuie să aveți în timpul călătoriei această declarație de carantină
imprimată. Abuzul se pedepsește. Obligația de carantină nu se aplică dacă vă încadrați în una dintre categoriile de excepție.

Doriți să aflați mai multe despre carantina obligatorie?
Accesați rijksoverheid.nl/quarantaineplicht. Sau sunați la 0800-1351.

1

Datele personale

Inițială(e) și nume:
Data nașterii:
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Excepție sau carantină obligatorie

Indicați dacă vă încadrați într-o categorie de excepție sau dacă sunteți obligat să intrați în carantină.
Declar că mă încadrez în una dintre categoriile de excepție și anume (completați, Government.nl/mandatoryquarantine):
și pot, dacă este necesar, să prezint următoarea dovadă
dacă un supraveghetor sau transportator îmi solicită acest lucru. Mergeți la punctul 4.
Declar că, imediat la sosirea mea în Țările de Jos pe (data)
venind din (zona):
intru în carantină la adresa de mai jos și știu că sunt obligat(ă) să
fiu disponibil(ă) pentru un supraveghetor în timpul acestei carantine.
Strada și numărul:
Cod poștal:

Localitate:

Numărul de telefon unde puteți fi contactat(ă) în timpul șederii dvs. în Țările de Jos:
Informații suplimentare în legătură cu accesibilitatea dvs.:
Dacă stați în carantină la altă adresă decât domiciliul dvs., menționați aici adresa domiciliului dvs.
Strada și numărul:
Cod poștal:
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Localitate:

Perioada de carantină (în cazul carantinei obligatorii)

versienummer V328302

Voi sta în carantină cel puțin 5 zile și voi rămâne în carantină până când voi primi un rezultat negativ al testului.
După sosirea în Țările de Jos voi face o programare de testare la GGD sunând la numărul de telefon 0800-1202.
Voi sta în carantină 10 zile, deoarece nu pot sau nu vreau să mă testez în ziua a 5-a și nu trebuie să fac o programare de
testare la GGD.
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Completat comform adevărului și semnătura
Declar că am completat această declarație de carantină integral și conform adevărului.

Localitate:
Semnătura (este necesară doar dacă sunteți în capacitatea de a semna):

Data:

