
AUSSTEIGEKARTE پیاده شدن  تکار    DE/Farsi 

Fluggastaussteigekarte: Zum Schutz Ihrer Gesundheit werden Sie von den Mitarbeitern des öffentlichen Gesundheitsdienstes gebeten, den vorliegenden Fragebogen  auszufüllen,  wenn  der  Verdacht  

einer  übertragbaren  Krankheit  an  Bord  eines  Luftfahrzeugs  besteht.  Ihre  Angaben 

helfen  den Gesundheitsbehörden, sich  mit Ihnen in Verbindung zu setzen, wenn  Sie einer  übertragbaren Krankheit ausgesetzt  waren. Bitte füllen Sie diesen Fragebogen vollständig und sorgfältig aus. I

hre Angaben werden in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen aufbewahrt und nur für Zwecke der öffentlichen Gesundheitsvorsorge verwendet.      

Danke, dass Sie uns dabei helfen, Ihre Gesundheit zu schützen.  

کنید. این پرسشنامه را تکمیل  تان از شما درخواست خواهند نمودبرای حفظ سالمتیباشد، وجود داشتهبیماری واگیردار  مورد مشکوک به  در پرواز، در صورتی کهکارکنان اداره بهداشت و سالمت : پروازکارت پیاده شدن مسافران 

مربوط به شما با رعایت قوانین  هایدادهطور کامل تکمیل کنید. را با دقت و به لطفاً این پرسشنامه .دکنمیامکان تماس با شما را فراهم ادارات بهداشت و سالمت  رایب هادادهاین ، قرار گیریددر صورتی که در معرض ابتال به بیماری 

شما برای حفظ سالمتی خود یاریبا تشکر از                                                                          از بیماری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.د شد و منحصراً به منظور پیشگیری عمومی نگهداری خواه ،قابل اجرا

Es ist jeweils ein Formular pro Familie von einem erwachsenen Familienmitglied auszufüllen. 

Füllen Sie das Formular in GROSSBUCHSTABEN aus. Lassen Sie für Leerstellen ein Kästchen frei. 

  .خانواده، فقط یک پرسشنامه توسط یکی از اعضای بزرگسال خانواده تکمیل شودرای هر ب

 .. برای فاصله بین دو حرف، یک خانه خالی بگذاریدکنید تکمیل نبا حروف بزرگ التی را پرسشنامه

FLUGINFORMATION اطالعات پــرواز    :  1.  Name der Fluggesellschaft نام شرکت هواپیمایی  :     2. Flugnummer شماره پرواز    3. Sitzplatz صندلی 4. Ankunftsdatum روز روز/ماه ماه/ سال سال(  تاریخ ورود(

PERSÖNLICHE ANGABEN فردیمشخصات   :    5. Nachname 6 نام خانوادگی. Vorname  نام 7.  Initial 2 Vorname 8. Geschlechtجنسیت

نام دوم اختصاریحروف   weiblich □  زن   
männlich  مرد □

  شماره شهرشماره کشور و پیشهمراه پیش ریوی تماس جهت تماس در موارد ضرهاتلفن هشمار

TELEFONNUMMER(N), unter der (denen) Sie falls nötig erreicht werden können, einschließlich Landesvorwahl und Städtevorwahl. 

9. Mobil   همراهتلفن 

11. Privat    منزل

13. E-Mail   ایمیل

WOHNANSCHRIFT:  14.  Straße und Hausnummer (Bitte lassen Sie zwischen Straße und Haus-Nr. ein Kästchen frei) 15. Wohnungsnummer

 :نشانی محل سکونت   خانه خالی بگذارید( منزل یک نام خیابان و پالک  منزل )لطفاً بین نام خیابان و پالک   شماره آپارتمان  

16. Stadt Bundesland .17 شهر    ایالت      

18. Land Postleitzahl .19  کشور       یکد پست  

VORÜBERGEHENDE ANSCHRIFT:  Wenn Sie ein Besucher / Tourist sind, tragen Sie nur den ersten Ort ein, an dem Sie sich aufhalten werden.

 : نشانی موقت   .را قید کنید ز وروداقامت پس ا باشید، نام اولین محلکه بازدیدکننده/گردشگر میدرصورتی     

20. Name des Hotels (falls zutreffend) 21. Straße und Hausnummer (Bitte lassen Sie zwischen Straße und Haus-Nr. ein Kästchen frei) 22. Wohnungsnummer

 نام هتل )درصورت اقامت  در هتل( خانه خالی بگذارید( نام خیابان و پالک  منزل )لطفاً بین نام خیابان و پالک منزل یک   پارتمانشماره آ 

23. Stadt Bundesland .24  شهر       ایالت  

25. Land کد پستی    Postleitzahl .26  کشور  

Kontaktadresse für den Notfall (Person, die Sie in den kommenden 30 Tagen erreichen kann)

باشد(روز آینده به شما دسترسی داشته  30نشانی تماس برای موارد اضطراری )شخصی که در 

27. Nachname (Familienname) Vorname .28       نام خانوادگی )نام فامیل(  Stadt  .29    امن     شهر

30. Land کشور     31.  E-Mail نشانی ایمیل      

32. Mobiltelefon weitere Telefonnummer .33  تلفن همراه    تلفن دیگر  شماره  

34. MITREISENDE – FAMILIENMITGLIEDER: Alter nur eintragen, wenn die Person unter 18 Jahre ist    سال باشد 18تی  قید کنید که زیر در در صور : سن را فقط(اعضای خانواده) همراهان  

Nachname (Familienname) ادگی )نام فامیل(    ونام خان   Vorname    نام   Sitzplatz صندلی    Alter 18> سن 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

35. MITREISENDE – NICHTFAMILIENMITGLIEDER: Name der Gruppe angeben (falls zutreffend)   را قید کنید مراتب ، گروهی همراهان )غیر اعضای خانواده(: در صورت سفر  

Nachname (Familienname)  )نام خانوادگی )نام فامیل Vorname    نام Gruppe (Reisegruppe, Team, geschäftlich, andere) 

(1) سفر گروهی ) تور مسافرتی، تیم، هیأت کاری، غیره(

(2)

10. Arbeit رمحل کا

12. Andere متفرقه


