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W celu uzupełnienia deklaracji należy wejść na stronę internetową: 

https://app.e7mi.tn/language 

 

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.  

Każdy Podróżny ma obowiązek posiadania wydrukowanego indywidualnego kodu QR 

wygenerowanego po wypełnieniu niniejszej deklaracji.                         

Z uwagi na konieczność okazania kodu QR, należy mieć go przy sobie na lotnisku i w samolocie.  

 

 

1. Wybierz język formularza – kliknij w ENGLISH (angielski) 

 

 
 

 

 2. Uzupełnij dane uczestnika podróży (Traveler) 

 

 

https://app.e7mi.tn/language
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Firstname - imię  

Lastname - nazwisko  

Nationality - narodowość. Wybierz z listy: Poland - Polska  

Residence country - kraj zamieszkania. Wybierz z listy: Poland - Polska  

Passport number - nr paszportu  

National ID number - nr dowodu osobistego. Wypełnienie pola nie jest wymagane  

Birthdate - data urodzenia. Wybierz z kalendarza  

Gender - płeć. Wybierz z listy: Male - mężczyzna lub Female - kobieta 

 

3. Uzupełnij dane dotyczące podróży (Trip): 

 
 

Departure country - kraj wylotowy. Wybierz z listy: Poland - Polska  

Trip start date - data wylotu. Wybierz z kalendarza i potwierdź klikając w Set  

Access to Tunisian territory - środek transportu  Wybierz z listy: Air access - samolot  

Flight number - nr lotu 

Seat number - nr miejsca w samolocie. Wypełnienie pola nie jest wymagane  

 

4. Uzupełnij informacje dotyczące miejsca pobytu w Tunezji (Lockdown): 
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Lockdown type - miejsce pobytu. Wybierz z listy: Hotel - hotel  

Region - wybierz z listy. W przypadku Djerby: Medenine 

Address – adres. Podaj adres hotelu 

Have you been tested positive for Covid-19 previously? - Czy otrzymałeś pozytywny wynik testu 

na Covid-19? Wybierz z listy: Non - nie, Yes - tak.  Jeśli tak, uzupełnij dodatkowe dane:                                        

Date of positive test - data testu z wynikiem pozytywnym; Date of recovery - data wyzdrowienia  

Phone number - nr telefonu  

Email - adres email. Pole nie jest wymagane  

Zaakceptuj politykę prywatności - zaznacz checkbox I have read and accept the privacy policy.  

Kliknij przycisk: SEND 

 

5. Na ekranie pojawi się gotowy do wydruku dokument wraz z wygenerowanym kodem QR 

 

Aby go wydrukować lub zapisać jako PDF - kliknij przycisk PRINT/SAVE. 

 

 
 


