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Wszyscy podróżujący na Sri Lankę zobowiązani są do wypełnienia elektronicznego 

formularza przed przyjazdem. W tym celu należy wejść na poniższą stronę internetową: 

https://www.airport.lk/health_declaration/index 

Poniżej zostało opisane krok po kroku uzupełnienie formularza. 

1. W pierwszym kroku należy uzupełnić dane osobowe: 

a) name with initials – imię i nazwisko wraz z inicjałami  

b) passport no. – numer paszportu 

c) email address – adres mailowy  

d) nationality – narodowość  

e) contact details in Sri Lanka telephone (Sri Lanka) – numer kontaktowy w 

trakcie pobytu na Sri Lance 

f) gender – płeć (do wyboru male - mężczyzna, female – kobieta) 

g) address in Sri Lanka – adres na Sri Lance (należy podać adres hotelu) 

h) district – region  

i) date of birth – data urodzenia  

j) country (origin of departure) – kraj wylotu 

k) date of departure – data wylotu 

l) flight number – numer lotu 

m) have you been diagnosted with COVID-19 any time prior to departure – czy 

byłeś badany na COVID-19 przed wylotem?  

n) date of diagnosis of covid-19 (english version required) – data badania, 

wymagana jest angielskojęzyczna wersja wyniku 

 
Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk Next.  
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2. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane dotyczące szczepienia: 

 

a) date of vaccination – data przyjęcia pierwszej dawki  

b) name of the vaccine – nazwa preparatu 

c) report of the vaccine 1st dose – zaświadczenie przyjęcia pierwszej dawki – 

należy załączyć plik 

d) date of vaccination – data przyjęcia drugiej dawki 

e) name of the vaccine – nazwa preparatu 

f) report of the vaccine 2nd dose – zaświadczenie przyjęcia pierwszej dawki – 

należy załączyć plik 

g) details of covid-19 test – należy wybrać rodzaj testu (PCR lub NAAT) 

h) date of the test – data wykonania testu 

i) result – wynik  

j) COVID-19 test report – wynik testu (należy załączyć plik) 

 

 
 

Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk Confirme.  

 

 

3. Jeżeli wszystkie informacje zostały poprawnie uzupełnione, wyświetli się informacja o 

poprawnym uzupełnieniu wniosku: 

 
Aby wygenerować indywidualny kod QR należy kliknąć Show QR code 

Aby powrócić do strony startowej należy kliknąć Go Home.  
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4. Na podany w formularzu adres mailowy zostanie przesłany kod QR. 

 

 

 

 

W razie występowania problemów technicznych podczas uzupełniania formularza 

elektronicznego, rekomendujemy poniższe działania:  

 zmiana przeglądarki internetowej  

 wyczyszczenie ciasteczek i historii przeglądania  

 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.  

 

 

 

 

 

Z poważaniem,  

TUI Poland 


