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البطاقة الصحیة للمسافر
גיליון בריאות הנוסעים / טופס עוברים לבריאות הציבור

- נגיף קורונה -
 

מידע על הטיסה
* :תאריך הגעה / תאריך הגעה تاریخ الوصول : *
:מספר מושב Cette information à saisir après enregistrement رقم المقعد :
* :מספר טיסה / מספר טיסה رقم الرحلة : *

מידע על הנוסעים
שם משפחה שם פרטי / שם
* :מלא

اإلسم العائلي و الشخصي : *

* :תאריך לידה / תאריך לידה تاریخ اإلزدیاد : *
או תעודת זהות CNIE מספר
מספר מס 'או רישיון שהייה
:מספר

رقم البطاقة الوطنیة أو رقم :
بطاقة اإلقامة

* :מספר דרכון / מספר דרכון رقم الجواز : *
* :לאום / לאום الجنسیة : *
כתובות במרוקו / כתובות
:במרוקו

العنوان في المغرب :

מספר טלפון מחוץ למרוקו /
:מספר טלפון מחוץ למרוקו

رقم الھاتف خارج المغرب :

מספר טלפון במרוקו / מספר
:טלפון במרוקו

رقم الھاتف داخل المغرب :

* :ארץ מוצא / מגיע بلد القدوم : *
:ערי תחבורה ציבורית مدن العبور :
באילו מדינות ביקרת בעשרת
הימים האחרונים? / באילו
מדינות זרות ביקרת בעשרת
?הימים האחרונים

ما ھي الدول التي زرتم خالل 10
?یوما الماضیة

?COVID-19 חוסנת נגד -  ?COVID-19 האם אתה חוסנת נגד -  - ?ھل تلقیتم التلقیح ضد كوفید 19

نعم כן כן לא לא

 - ?إذا كنتم تلقیتم التلقیح ضد كوفید 19, ما نوع التلیح الذي تلقیتموه
 ?איזה סוג חיסון קיבלת ,COVID 19 אם אתה מחוסן נגד -

?אם אתה מחוסן, איזה סוג חיסון קיבלת -
 - ?ما ھي عدد الجرعات التي أخذتموھا

 ?כמה מנה קיבלת -
?כמה מנות קיבלת -

1 2 

 - ?متى تلقیتم آخر جرعة تلقیح ضد كوفید 19
 ?COVID 19 באיזה תאריך קיבלת את המנה האחרונה של חיסון -

?COVID 19 מתי קיבלת את המנה האחרונה של חיסון -

  التاریخ / תאריך
/yyyy

.أصرح بصحة جمیع المعلومات المدلى بھا
.אני מצהיר שכל המידע נכון

.אני מצהיר שכל המידע נכון ונכון
:ֲחִתיָמה التوقیع: 

 
 

شكرا على حسن تفھمكم
תודה על ההבנה שלך

אנו מעריכים את הבנתך האדיבה
שמורות עבור הממשל / שמורה ממשל / خاص باإلدارة

:מספר כניסה

שדות חובה *


