
Version 2.0

Gezondheidsverklaring Formulier

PUBLIEKE GEZONDHEIDSVERKLARING VOOR REIZIGERS
Bewaar deze verklaring bij uw reisdocumenten voor verificatie doeleinden op uw bestemming.

Deze informatie wordt verzameld als onderdeel van de volksgezondheidscontrole op de uitbraken van 
COVID-19. De informatie kan worden gebruikt door volksgezondheidsautoriteiten in overeenstemming 
met de toepasselijke nationale wetten van uw bestemming. Het formulier moet voor elke reiziger 
worden ingevuld.

De volgende vragen moeten beantwoord worden met ja of nee:

Ja Nee

1 
Wordt u (of de persoon voor wie u dit formulier invult) momenteel verdacht 
van of gediagnosticeerd met longontsteking of met de infectie met het 
coronavirus (COVID-19)?

2 Had u (of de persoon voor wie u dit formulier invult) de afgelopen 24 uur een 
van de volgende symptomen?

Ja Nee

1. Koorts

2. Hoesten

3. Loopneus

4. Zere keel

5. Kortademigheid

Als het antwoord op een van de bovenstaande vragen "ja" is, is instappen niet toegestaan, op 
basis van de lokale voorschriften van uw bestemming.

Passagiersinformatie:

Vluchtnummer:
Stoelnummer:
Vluchtdatum:
Achternaam:
Geboortedatum:

Tijd: ../.. Datum naar waarheid ingevuld: ../../2020 
Handtekening:

Health Screening Form / Gezondheidsverklaring formulier

TRAVELLER PUBLIC HEALTH DECLARATION 
PUBLIEKE GEZONDHEIDSVERKLARING VOOR REIZIGERS 

Keep this Health Screening Form with your travel documents for verifi cation purposes at your destination. 
Bewaar deze verklaring bij uw reisdocumenten voor verifi catie doeleinden op uw bestemming.

The information is being collected as part of the public health response to the outbreaks of COVID-19. The informati-
on may be used by public health authorities in accordance with applicable national laws of your destination. The form 
needs to be completed for every traveler. 
Deze informatie wordt verzameld als onderdeel van de volksgezondheidscontrole op de uitbraken van COVID-19. De 
informatie kan worden gebruikt door volksgezondheidsautoriteiten in overeenstemming met de toepasselijke nationale 
wetten van uw bestemming. Het formulier moet voor elke reiziger worden ingevuld.

The following questions need to be answered with yes or no:
De volgende vragen moeten beantwoord worden met ja of nee: 

If the response to any of the questions above is “yes”, then boarding is not permitted, based on the local 
regulations of your destination. 
Als het antwoord op een van de bovenstaande vragen “ja” is, is instappen niet toegestaan, op basis van de 
lokale voorschriften van uw bestemming.

Passenger information / Passagiers informatie:

Yes/Ja No/Nee
1 Are you (or the person for whom you complete this form ) currently suspected from or 

diagnosed with pneumonia, or with the Coronavirus (COVID-19) infection? 
Wordt u (of de persoon voor wie u dit formulier invult) momenteel verdacht van of 
gediagnosticeerd met longontsteking of met de infectie met het coronavirus (COVID-19)?

2 Did you (or the person for whom you complete this form) have any of the following symptoms 
in the past 24 hours?
Heeft u (of de persoon voor wie u dit formulier invult) de afgelopen 24 uur een van de volgen-
de symptomen gehad?
1. Fever / Koorts
2. Cough / Hoesten
3. Runny nose / Loopneus
4. Sore throat / Zere keel
5. Shortness of breath / Kortademigheid

Flight number* / vluchtnummer*:
Seat number* / stoelnummer*:
Date of fl ight* / vluchtdatum*:
Family name / achternaam:
Date of birth / geboortedatum:

Truthfully completed date / Datum naar waarheid ingevuld: . . / . . /2020  Time / tijd: . . / . .
Signature / Handtekening:

Version 2.0 / Versie 2.0 *Only applicable for fl ight holidays/ *alleen van toepassing bij vliegreis


