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Warszawa, 28 grudnia 2021r. 

TUI Poland sp. z o.o.  

ul. Wołoska 22a 

02-675 Warszawa 

 

 

Zgodnie z informacją opublikowaną przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, od 15 

lipca przywrócono możliwość wjazdu turystów na Malediwy. Wcześniejsza rezerwacja hotelu jest 

konieczna. Cały pobyt musi być zarezerwowany w jednym obiekcie. Turyści mogą poruszać się tylko 

po wyspie, na której zarezerwowali pobyt. Wizy on arrival wydawane są za darmo na 30 dni i mogą 

zostać przedłużone. Przy przylocie należy obowiązkowo przedstawić negatywny wynik testu na 

COVID-19. Podróżni powinni wypełnić formularz online przed przylotem do i przed wylotem z 

destynacji (najwcześniej 48 godzin przed podróżą). Deklaracja o stanie zdrowia dostępna jest na 

stronie: www.imuga.immigration.gov.mv 

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja dotycząca uzupełnienia formularza zdrowotnego dla 

podróżujących na Malediwy. 

 

1. Po wejściu na stronę należy wybrać opcję Traveller Health Declaration – deklaracja zdrowia 

dla podróżujących. 

 

 

 

Następnie należy kliknąć przycisk New application 

 

 

http://www.imuga.immigration.gov.mv/
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2. W pierwszym kroku wybieramy jedną z opcji do wyboru: 

 

a) arrival – przylot  

b) departure – wylot 
 

 

 

3. Po wybraniu danych do uzupełnienia na odpowiedni lot przechodzimy do sekcji Personal 

Information – informacje osobowe: 
 

a) nationality – narodowość  

b) given name(s) – imię/imiona 

c) surname – nazwisko  

d) passport number – numer paszportu 

e) sex – płeć  (female – kobieta, male – mężczyzna) 

f) place of birth – miejsce urodzenia 

g) date of birth – data urodzenia 

h) passport expiry date – data ważności paszportu 

i) email address – adres mailowy 

j) port of entry – port docelowy (należy pozostawić automatycznie wybraną opcję) 

k) mobile number – numer telefonu (z kierunkowym 48, bez znaku „+”) 

l) alternate mobile number  – alternatywny numer telefonu 

m) arrival date – data przylotu 

n) flight/ship number – numer lotu 

o) seat/deck number (optional) – numer miejsca w samolocie (można pozostawić puste) 

p) country of begining of this trip – kraj z którego rozpoczynamy podróż 

q) duration of stay, (days) – długość pobytu (w dniach) 

r) country of residence – kraj zamieszkania 

s) mode of transport – typ transportu (należy wybrać opcje by Air – samolotem) 
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4. W następnym kroku należy dodać swoje zdjęcie z uwzględnieniem wytycznych. Zdjęcie może 

być wykonane telefonem komórkowym. 

 

Głowa i ramiona powinny zajmować ok 70-80% zdjęcia. Zdjęcie nie powinno zawierać innych 

przedmiotów ani ludzi. Najlepiej robić je na jasnym tle, bez żadnych cieni. Zalecane jest patrzenie 

przed siebie prosto w aparat. Wyraz twarzy naturalny, usta powinny być zamknięte, a oczy otwarte 
i widoczne. Twarz nie powinna być zasłonięta np.: włosami, nie powinno być nakrycia głowy (chyba, 

że jest to z powodów religijnych lub medycznych). Do zdjęcia nie należy zakładać okularów 
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przeciwsłonecznych ani przyciemnianych okularów. Jeśli nosisz okulary korekcyjne, możesz je mieć 

na zdjęciu, jeśli twoje oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło. 

 

5. W następnym kroku należy uzupełnić informacje dotyczące miejsca pobytu: 

 

a) select island – wybierz wyspę, na której wyspie będziesz przebywał 

b) which facility (guesthouse) will You be staying in  - pole do uzupełnienia tylko w 

przypadkach, gdy zakwaterowanie jest w innym obiekcie niż hotel 

c) address in Maldives – adres pobytu (należy podać nazwę hotelu) 
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6. Kolejną sekcją do uzupełnienia jest cel wizyty – Purpouse of Travel - należy wybrać powód 

Holiday – wypoczynek.  

 

 
 

7. Kolejny krok dedykowany jest osobom, które wyjeżdżają na Malediwy w celach zarobkowych. 

Należy pozostawić to pole puste, jeżeli celem wyjazdu jest wypoczynek. 

 

a) employer name – należy pozostawić puste pole 

b) permit number (if you have a valid Visa) – należy pozostawić puste pole 

c) permit expiry date – należy pozostawić puste pole 
 

 

 

8. Kolejna sekcja poświęcona jest informacjom zdrowotnym. Należy uzupełnić deklaracje 

zdrowotne i informacje o szczepieniu na żółtą febrę i Covid-19. 

 

Żółta febra: 

a) have you travelled or transited in a yellow fever endemic country within the last 6 days – czy 

podróżowałeś lub przejeżdżałeś tranzytem przez kraj endemiczny żółtej febry w ciągu 

ostatnich 6 dni? 

b) have you been vaccinated for yellow fever 10 days prior to your arrival date – czy  zostałeś 

zaszczepiony na żółtą febrę 10 dni przed datą przyjazdu? 

c) date of yellow fever vaccination – data szczepienia na żółtą febrę 
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Covid- 19: 

a) have you had any of the following symptoms (fever, cough, sore throat & breathing 

difficulty) – czy miałeś któryś z wymienionych symptomów (gorączka, kaszel, ból gardła, 

problemy z oddychaniem)? Yes – tak, No – nie 

b) is your return travel planned? – czy masz zaplanowany lot powrotny (należy zaznaczyć check 

box) 

c) return date – data powrotu 

d) does your return destination country require proof of negative PCR Test for COVID-19 result 

upon arrival? – czy kraj, do którego wracasz wymaga przedstawienia negatywnego wyniku 

testu na Covid-19? (jeśli tak – należy zaznaczyć check box) 

e) do you have proof of a negative PCR test done 96 hours prior to your departure from your 

port of embarkation? – czy posiadasz negatywny wynik testu wykonany na 96 godzin przed 

wylotem z kraju? Yes – tak, No – nie 

f) Covid-19 PCR test result – wynik testu – należy dołączyć wyniku testu  

g) PCR tested date – data testu 

h) PCR tested result – wynik testu – należy wybrać z listy 
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9. W kolejnym kroku należy podać informacje o szczepieniu przeciw Covid-19: 

 

 

a) have you been tested positive for COVID-19 within the last 3 months? – czy w 

ostatnich trzech miesiącach miałeś wynik pozytywny na COVID-19? Yes – tak, 

No – nie 

b) dose 1 – dawka 1 – należy wybrać z listy Yes – tak, No – nie 

c) name of vaccine dose 1 – nazwa szczepionki (pierwsza dawka) – należy 

wybrać z listy 

d) dose 1 received date – data podania pierwszej dawki 

e) dose 2 – dawka 2 – należy wybrać z listy Yes – tak, No – nie 

f) name of vaccine dose 2 – nazwa szczepionki (druga dawka) – należy wybrać z 

listy 

g) dose 2 received date – data podania drugiej dawki 

h) a photo of your vaccination card/passport (png,jpeg) – należy dołączyć 

certyfikat szczepienia 

 

 

 

 

10. W ostatniej sekcji należy uzupełnić dane o historii podróżowania: 

 

Countries that you travelled to or transited in the last 14 days – kraje, do których 

podróżowałeś lub przejeżdżałeś przez nie w ciągu ostatnich 14 dni. 

Aby przejść dalej należy kliknąć Submit. 
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Po poprawnym uzupełnieniu wszystkich danych na stronie pojawi się kod QR, który 

należy przedstawić na lotnisku. 

 

Aby zapisać kod QR należy kliknąć Save, a następnie zapisać zdjęcie. Kod QR 

powinien zostać wygenerowany dla każdego uczestnika (w tym także dzieci poniżej 

18 roku życia) podróżującego na Malediwy. 

 

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 

 


