
  

 التسهيالت –الملحق التاسع 
 (FLP) : بطاقة الصحة العمومية لتعيين موقع المسافرين٣١المرفق 

 المبادئ التوجيهية المتعلقة بتعبئة البطاقة

، بيدف أن تطبعيا سمطات الصحة العامة في FLPوضعت ىذه المبادئ التوجييية كمواد إرشادية لممستخدمين النيائيين لبطاقة 
ة جراء اإلصابة بمرٍض معٍد وقد الذي ربما تعرضوا لمعاناة فردي مشغمو الطائرات لتوزيعيا عمى الركابالدول األعضاء أو 

   يتعين بالتالي االتصال بيم في تاريخ الحق.

 وقوع حادث يتعلق بالصحة العامة المعلومات التي تقدمونها سرية ولن ُتستخدم إال في حالة . 
  الكتابة بخط مقروء.يرجى تعبئة بطاقة واحدة لكل أسرة و 
 استخدم األحرف البارزة، وضع حرفًا واحدًا في كل خانة. 
  (، وتاريخ الوصول وحرفو اسم شركة الطيران، ورقم الرحمة، رقم المقعد )رقم الصف :4-٣األسئلة

 .)السنة/الشير/اليوم(
  الثاني، وضع عالمة صح  االسماسم العائمة )االسم األخير(، االسم األول، الحرف األول من اكتب  :8-5األسئلة

 .في الخانة المناسبة: ذكر/أنثى
 رقم ىاتف المنزل والعمل والياتف النقال وأي أرقام أخرى )أكبر عدد ممكن منيا(. أضف رمز فتح  :٣1-9ألسئلة ا

 الخط  لمبمد والمدينة.
  عنوان بريدك االلكتروني، إذا توفر. :٣١السؤال 
  عنوان المنزل الدائم )حيث تقيم معظم أوقات السنة( بما يشمل: رقم المنزل/البناية واسم الشارع  :٣9-٣4األسئلة

)اترك خانة فارغة بين رقم الشارع واسمو(، رقم الشقة )حسب االقتضاء(، المدينة أو البمدة، والوالية أو المقاطعة، والبمد 
 والرمز البريدي.

  ًا في عنوان آخر غير عنوانك الدائم )فندق أو نزل خاص( ضع التفاصيل إذا كنت زائرا أو مقيم :16-12األسئلة
 .الكاممة لعنوانك المؤقت )العنوان األول إذا كنت ستقيم في أكثر من مكان(

 اسم الشخص الذي يمكن االتصال بو في حالة حدوث طارئ: اسم العائمة )االسم األخير(، االسم ١١-17ألسئلة ا :
أضف رمز فتح  ، البمد، عنوان البريد االلكتروني، رقم ىاتف المنزل والعمل والياتف النقال.األول، المدينة أو البمدة

 الخط لمبمد والمدينة.
  ٨١اسماء أفراد األسرة المسافرين معك وأرقام مقاعدىم )رقم الصف وحرفو( وأعمارىم )إذا كانت أقل من  :١4السؤال 

 .سنة(
  ألسرة، أو اسم المجموعة إذا كنت مسافرًا ضمن مجموعة. اسم أي مرافقين من غير أفراد ا :١5السؤال 

 -انتهى -


