Health declaration
I understand that because of the coronavirus (COVID-19) safety requirements are in place for
travelling. The risk of spreading the coronavirus (COVID-19) must be limited as much as possible.
That is why I issue the health declaration below.
If I travel in a group, this declaration applies to all passengers that I check in.
I understand that I am not allowed to board my flight if I cannot declare the following:
I declare that I will not come to the airport and that I will not fly if:
•
I have been in contact in the past ten days with someone who is (presumably)
infected with the coronavirus (COVID-19);
•
I (possibly) have pneumonia or coronavirus infection (COVID-19).
I declare that I know that I am not allowed to fly if I experience symptoms that are
consistent with the coronavirus (COVID-19). Therefore, I declare that I will not fly when
one or more of the following cases apply to me:
• I have had a high temperature or a fever in the past 24 hours;
• I have had a cold (nasal cold, runny nose, sneezing, sore throat or coughing) in the past
24 hours;
• I have been short of breath in the past 24 hours;
• I suddenly lost my smell and/or taste in the past 24 hours.
I declare that I am 13 years or older and that I have completed this health declaration
truthfully. I declare that I will fully cooperate to minimise the risk of spreading the
coronavirus (COVID-19).
I understand that I am not allowed to board the aircraft if my health declaration turns out to be
incorrect. For example, if I do have one of the above-mentioned symptoms when I am at the
airport.
Important: Keep your boarding pass (digital or printed) with you throughout your journey. The
local authorities may ask you to show it as proof that you have completed this health declaration.

24 augustus
Gezondheidsverklaring – nieuwe opzet (versie A)
Ik begrijp dat er vanwege het coronavirus (COVID-19) veiligheidseisen worden gesteld aan het
reizen. Het risico van verspreiding van het coronavirus (COVID-19) moet zo veel mogelijk worden
beperkt. Daarom geef ik onderstaande gezondheidsverklaring af.
Als ik reis in een groep, dan geldt deze verklaring voor alle passagiers die ik incheck.
Ik begrijp dat ik niet aan boord mag gaan van mijn vlucht als ik het volgende niet kan verklaren:
Ik verklaar dat ik niet naar de luchthaven zal komen en niet zal vliegen, als:
•
ik in de afgelopen tien dagen contact heb gehad met iemand die (vermoedelijk)
besmet is met het coronavirus (COVID-19);
•
ik (mogelijk) een longontsteking of coronavirusinfectie (COVID-19) heb.
Ik verklaar dat ik weet dat ik niet mag vliegen met klachten die passen bij het
coronavirus (COVID-19). Ik verklaar daarom dat ik niet zal vliegen in één of meer van de
volgende gevallen:
•
ik heb in de afgelopen 24 uur verhoging of koorts gehad;
•
ik heb in de afgelopen 24 uur last gehad van verkoudheid (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn of hoesten);
•
ik in de afgelopen 24 uur kortademig ben geweest;
•
ik verloor plotseling mijn reuk en/of smaak in de afgelopen 24 uur.
Ik verklaar dat ik 13 jaar of ouder ben en deze gezondheidsverklaring naar waarheid heb
ingevuld. Ik verklaar dat ik volledig meewerk om het risico van verspreiding van het
coronavirus (COVID-19) zo veel mogelijk te beperken.
Ik begrijp dat ik het vliegtuig niet in mag als mijn gezondheidsverklaring niet juist blijkt te zijn.
Bijvoorbeeld als ik toch één van de bovenstaande symptomen blijk te hebben als ik op de
luchthaven ben.
Belangrijk: Houd uw instapkaart/boarding pass (digitaal of geprint) bij u gedurende uw gehele
reis. De lokale autoriteiten kunnen u vragen deze te laten zien als bewijs dat u deze
gezondheidsverklaring hebt ingevuld.
Spelregels
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De bovenstaande verklaringen worden ingebed in het incheckproces;
Dat betekent dat de verklaringen maximaal 36 uur voor vertrek worden ingevuld;
Passagiers die voor vertrek op de luchthaven inchecken bij een ‘zuil’ of balie doorlopen het
zelfde proces;
Het niet instemmen met de verklaringen leidt ertoe dat de passagier geen boardingpass
krijgt of kan uitprinten;
De luchtvaartmaatschappij waarborgt dat alle passagiers het proces doorlopen zodat hun
boardingpass gezien kan worden als bewijs van het doorlopen van het triageproces;
De verklaringen komen als apart scherm naar voren in een noodzakelijke stap in het
incheckproces;
De verklaringen komen onder elkaar op hetzelfde scherm te staan, waarbij eerst akkoord
moet worden gegeven op de eerste verklaring alvorens de volgende verklaring zichtbaar
wordt (de passagier kan dus altijd teruglezen, maar niet vooruit lezen);
Aanvullend op dit proces vindt bij de gate nog de visuele observatie plaats;
Luchtvaartmaatschappijen die dit proces volledig hebben ingeregeld laten dat via de
luchthaven aan IenW, VWS en de GGD weten;

