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Warszawa, 17 lutego 2021 r. 

TUI Poland sp. z o.o.  

ul. Wołoska 22 a  

02-675 Warszawa 

 

Szanowni Państwo,  

 

Wszyscy podróżni (w tym także osoby poniżej 18 roku życia), są zobowiązani do 

wypełnienia elektronicznej deklaracji zdrowia przed wjazdem do Meksyku. Formularz 

należy uzupełnić przed wylotem.  

W celu wypełnienia elektronicznej deklaracji zdrowia należy wejść w poniższy link: 

https://afac.hostingerapp.com/, a następnie uzupełnić wymagane informacje zgodnie z 

instrukcją. 

 

1. Pierwszym krokiem jest wypełnienie kwestionariusza identyfikacji ryzyka dla turystów. 

Na początku, należy uzupełnić dane linii lotniczej takie jak: 

 

a) airline – linia lotnicza  

b) flight number – numer lotu 

c) seat number – numer miejsca w samolocie. Należy wpisać A0, jeśli nie jest 

dokonana rezerwacja miejsca w samolocie.  

  

 
2. W drugim kroku należy uzupełnić dane osobowe:  

 

a) name – imię 

b) last name – nazwisko 

c) email – adres mailowy 

d) cell phone number – numer telefonu komórkowego  

 

 
 

3. Następnie, należy podać wszystkie kraje odwiedzone w ciągu ostatnich 14 dni:  

 

a) country – kraj 

b) city – miasto 

c) event date – data pobytu  

https://afac.hostingerapp.com/
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4. Następnym krokiem jest odpowiedź na pytanie dotyczące kontaktu z osoba chorą na 

COVID-19: 

 

have you been in contact with a confirmed case of the COVID-19 – czy miałeś kontakt 

z osobą z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19 

 

SI – tak 

NO – nie 

 

 
5. Jeżeli taki kontakt był, wymagane jest podanie daty: 

 

indicate the date you were in contact with the case – podaj datę kontaktu z osoba 

zarażoną  

 

 
 

6. Następnie należy zaznaczyć objawy, które wystąpiły. 

 

please, fill the following health check – prosimy o uzupełnienie poniższych 

symptomów 

 

do you have any of the fallowing symptoms – czy zaobserwowałeś u siebie któryś z 

poniższych symptomów  

 

temperature of 38 st. C of more – temperatura 38 st. C lub więcej 

 

frequent cough and/or sneezing – częsty kaszel i/lub kichanie 

 

suffer from discomfort headaches or any acute health problem – bóle głowy lub 

jakiekolwiek problemy zdrowotne 
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breathing difficulty – problemy z oddychaniem 

 

SI – tak 

NO – nie 

 

 
 

7. W ostatnim kroku należy potwierdzić uzupełnione dane klikając przycisk Siguiente – 

Dalej. Jeżeli wprowadzone informacje nie są poprawne, można usunąć wszystkie 

uzupełnione pola poprzez kliknięcie przycisku Borrar – usunąć.  

 

8. Jeżeli dane zostały uzupełnione poprawnie, w kolejnym kroku pojawi się formularz z 

kodem QR, uprawniającym do wjazdu na terytorium Meksyku, który należy 

przedstawić przy odprawie np: w formie zrzutu ekranu.  

 

 
 

 

 

 



TUI POLAND DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. |  

ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, Polska | 

 

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 


