
MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT PODRÓŻY DO FRANCJI TERYTORIALNEJ 

PODRÓŻ Z KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I ANDORY, ISLANDII, LIECHTENSTEINU, MONACO, NORWEGII, SAN MARINO, 

SZWAJCARII, WIELKIEJ BRYTANII, WATYKANU 

Świadectwo to musi zostać przedłożone firmom transportowym przed wejściem na pokład przez pasażerów 

podróżujących do Francji kontynentalnej. Należy go również przedstawić organom kontroli granicznej. 

Wypełnia podróżny: 

Ja, niżej podpisany, 

Pan/ Pani: 

Urodzony: 

Narodowość: 

Przebywający: 

Zaświadczam, że moje motywacje do podróży są zgodne z jednym z poniższych (zaznacz pole): 

[] Obywatele francuscy, w towarzystwie małżonka i dzieci; 

[] Obywatele Unii Europejskiej i obywatele Andory, Zjednoczonego Królestwa, Islandii, Liechtensteinu, Monako, 

Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Stolicy Apostolskiej, mający swoje główne miejsce zamieszkania we Francji 

lub przejeżdżający przez Francję w celu dotarcia do kraju pochodzenia lub miejsca, w którym przebywają 

posiadać swoje główne miejsce zamieszkania w towarzystwie małżonka i dzieci; 

[] Obywatele państw trzecich mający swoje główne miejsce zamieszkania we Francji, w towarzystwie małżonka i 

dzieci; 

[] Personel misji dyplomatycznej lub personel organizacji międzynarodowych pracujący w centrali lub biurach 

znajdujących się we Francji, wraz z małżonkiem i dziećmi; 

[] Pracownicy transgraniczni; 

[] Sezonowi pracownicy rolni, którzy są obywatelami Unii Europejskiej i obywatelami Andory, Zjednoczonego 

Królestwa, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii oraz Stolicy Apostolskiej lub 

obywateli państw trzecich, których główne miejsce zamieszkania znajduje się w jednym z tych krajów , którzy 

posiadają dokument potwierdzający zatrudnienie lub potwierdzenie odbioru zawierające uproszczony numer 

TESA lub numer TESA + lub umowę o pracę zawartą z firmą lub gospodarstwem mającym siedzibę we Francji. 

[] Pracownicy delegowani, którzy są obywatelami Unii Europejskiej, których misji nie można opóźnić, i którzy są 

posiadaczami umowy o świadczenie usług, która określa czas trwania misji. 

[] Pracownicy służby zdrowia wspierający walkę z Covid-19; 

[] Załogi lotnicze i towarowe lub podróżujące jako pasażer do bazy odlotów; 

[X] Cudzoziemcy zapewniający międzynarodowy przewóz rzeczy; 

[] Zagraniczni marynarze zapewniający międzynarodowy przewóz towarów lub pracujący na statkach rybackich; 

[] Osoby, które mogą uzasadnić prawo do opieki, wizyty lub zakwaterowania dziecka; 

[] Osoby uczęszczające do szkoły z osobą towarzyszącą (dla nieletnich); 

[] Osoby, które mogą uzasadnić wizytę członka rodziny lub dziecka na utrzymaniu w specjalistycznej placówce 

medycznej. 

 

Sporządzono w ................................., ........ / ..... ... / 2020 (podpis) 

 



PRZYPISANE OŚWIADCZENIE O NIEOBECNOŚCI OBJAWÓW COVID-19 

Oświadczenie to musi zostać przedstawione firmom transportowym przed wejściem na pokład przez pasażerów 

podróżujących do Francji kontynentalnej. Należy go również przedstawić organom kontroli granicznej. 

 

Ja, niżej podpisany, 

Pan / Pani: 

Urodzony: 

Narodowość: 

Rezyduje w: 

 

zaświadczam, że w ciągu ostatnich 48 godzin nie wystąpił żaden z następujących objawów: 

- gorączka lub dreszcze, 

- kaszel lub gorszy niż zwykle kaszel, 

- niezwykłe zmęczenie, 

- niezwykła duszność, gdy mówię lub robię mały wysiłek, 

- niezwykły ból i / lub bóle mięśni, 

- niewyjaśnione bóle głowy, 

- utrata smaku lub zapachu, 

- niezwykła biegunka. 

 

 

 

Sporządzono w: 

Data i godzina: 

Podpis: 


