بطاقة الصحة العامة للركاب القادمني
PUBLIC HEALTH CARD FOR ARRIVING PASSENGERS
Under the International Health Regulations (IHR 2005)
and the Egyptian Quarantine law, this Public Health
Card is a mandatory document aimes to protect your
health, Your information will help public health officers
to contact you if you were exposed to a communicable
disease. It is important to fill out this card completely
and accurately.
Each passenger, including children must fill in this
health card.
 In the last 14 days, have you had contact with any
person who has been infected with COVID-19?
Yes
No
 Which countries have you visited (full route) during
the past 14 days?
--------------------------------------- Have you had any symptoms such as( high fever –
Cough sore throat- sniffes – Shortness of breath ?
Yes
No

( وقانونIHR 2005) بموجب الوائح الصحة الدولٌة
 فإن بطاقة الصحة العامة هذه، الحجر الصحً المصري
 وسوف، هً وثٌقة إلزامٌة تهدف إلى حماٌة صحتك
تساعد معلوماتك موظفً الصحة العامة على االتصال بك
إذا كنت قد تعرضت ألمراض معدٌة من المهم ملء هذه
.البطاقة بالكامل وبدقة
 بما فً ذلك األطفال ملء هذه، ٌجب على كل مسافر
.البطاقة الصحٌة
 هل كنت على اتصال بأي شخص مصاب بـ
 ٌو ًما ؟41  فً آخرCOVID-19
ال

نعم

 ٌوم الماضٌة ؟41  ما الدول التً قمت بزٌارتها خالل
------------------------------------------------ هل تعانً من اي اعراض مرضٌة مثل ارتفاع درجة
ً سعال – احتقان فى الحلق – ضٌق ف-الحرارة
التنفس ؟
ال

نعم

Flight number رقم الرحلة

Seat No

Country of Departure
Date of Arrival

رقم املقعد
البلد القادم منها

Day

Month

Year

اتريخ القدوم

Airline name

اسم شركة الطريان

Passport number
Full name

رقم اجلواز

Nationality

Date of birth
Occupation or job

Day

Detailed address in Egypt

Email

اجلنسية
month

year

ًاإلسم رابعيا
اتريخ امليالد
الوظيفة
عنوان اإلقامة تفصيلياً يف مصر
الربيد اإللكرتوين

Phone number in Egypt
رقم التليفون يف مصر
I herby cofrim that I have read and understoodthe above Questions and have answerd them
truthfully.
.اقر بانني قرأت وفهمت األسئلة الواردة بعاليه واجبت عليها بكل صدق
.)501( حال الشعور بأي من األعراض أو تغيير العنوان يرجي اإلتصال بالخط الساخن
If you suffer from any symptoms or change your address call )105(.
Signature :------------------------------------------------------------ : التوقيع

