
Viešoji sveikata keleivio vietos nustatymo anketa 
 
Prieš vykstant į ir per JK, privalote užpildyti šią anketą. Perskaitykite apie naujas JK 
pasienio taisykles ir pasitikrinkite, ar jums jos netaikomos. 
 
Mes naudosime jūsų pateiktą informaciją susisiekti su jumis, jeigu jūsų lėktuve, laive 
ar traukinyje keliavusiam asmeniui bus nustatytas koronavirusas (COVID-19). 
 
Kiekvienas grupėje keliaujantis asmuo privalo užpildyti atskirą anketą. Jeigu 
keliaujate su asmeniu, jaunesniu nei 18-ka metų, jam/jai nereikia pildyti atskiros 
anketos, jeigu jūs: 
 

• atvyksite ir išvyksite kartu 

• apsistosite tuo pačiu adresu JK 

• įtrauksite jo/jos duomenis į savo anketą 
 
Prieš pradedant jums reikės: 
 

• paso informacijos 

• kelionės duomenų, įskaitant laiką ir datas 

• adreso, kur jūs apsistosite JK (jei taikoma) 
 
Negalite pateikti šios anketos anksčiau nei prieš 48 valandas iki atvykimo į JK. 
 
Galite išsaugoti savo informaciją ir baigti pildyti vėliau. Jeigu būsite neaktyvus 25 
minutes, jus automatiškai atjungs. Jeigu prie šios anketos negrįšite per 7 dienas, jūsų 
informacija bus ištrinta. 
 
Jūsų pateikta informacija bus naudojama Vidaus reikalų ministerijos ir Viešosios 
sveikatos Anglijoje (angl. Public Health England) kaip nurodyta privatumo politikoje. 
 

Užregistruokite el. paštą 
 
Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, kad galėtumėte išsaugoti savo atsakymus. 
Jums bus išsiųsta unikali nuoroda, per kurią galėsite prisijungti prie savo anketos 
vėliau, jei reikėtų. 
 
Pildydami anketą, bet kada galite pasirinkti pasirinktį „Grįžti prie šios anketos vėliau“ 
tam, kad jums būtų pakartotinai atsiųsta nuoroda į paskutinę išsaugotą anketą. 
 
Slaptažodis turi būti 8 ženklų arba ilgesnis, jame būtinai turi būti raidė ir skaitmuo 
arba simbolis. 
 
Jeigu neturite el. pašto, naudokite toliau nurodytą el. paštą: 
noemail@homeoffice.gov.uk. Jūsų duomenys nebus išsaugoti šiuo adresu. 
 

Kam skirta ši anketa? 
 
Ar šią anketą pildote dėl kito asmens? 
 

Jūsų telefono numeris 
 
Nurodykite savo telefono numerį  
 
Nurodykite tik skaitmenis, jeigu numeris tarptautinis, nurodykite šalies kodą. Galėsite 
pridėti papildomus telefono numerius po to, kai spustelėsite „Išsaugoti ir tęsti“. 
 
Kur naudojate šį telefono numerį? Galite pasirinkti daugiau nei vieną pasirinktį 
 
Pasirinkite, ar tai yra jūsų namų, mobilusis ar darbo telefonas. Galite pasirinkti 
daugiau nei vieną pasirinktį 
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Bet kokie kiti telefono numeriai 

 
Ar turite kitų telefono numerių? 
 

Susisiekimas su jumis telefonu 
 
Ar galima su jumis susisiekti telefonu? 
 

Jūsų vardas, pavardė 
 
Įrašykite savo vardą, pavardę kaip nurodyta jūsų dabartiniame pase ar kelionės 
dokumente.  
 
Jums duotas vardas paprastai yra jūsų vardas. Šeimos pavardė yra pavardė, kurią 
turi jūsų šeima. Jeigu turite vidurinių vardų, nurodykite juos su savo pirmu vardu. 
Jeigu prie jūsų vardo yra sutrumpinimas (pvz., jaunesnysis), įrašykite ją prie savo 
pirmo vardo. Jeigu turite tėvavardį, nurodykite jį su savo pirmu vardu. Privalote 
nurodyti mums visus savo vardus. 
 

Kiti vardai 
 
Be jau nurodytų vardų, ar jūs kada nors praeityje buvote ar dabar esate žinomi kitu 
vardu?  
 
Privalote nurodyti visus savo vardus. Pavyzdžiui, jeigu po santuokos pakeitėte 
pavardę arba turite kitą vardą/pavardę, kurią naudojate profesiniais tikslais. 
 

Jūsų kelionės planai 
 
Kada ketinate atvykti į JK? (Pavyzdžiui, 2020 6 24) 
 
Kokiu laiku atvyksite? (Pavyzdžiui, 14:30) 
 
Kada ketinate išvykti iš JK? (pasirenkamas) 
 

Jūsų lytis: 
 
Kokia yra jūsų lytis? 
 

Jūsų gimimo data 
 
Įveskite savo gimimo datą 
 

Jūsų namų adresas 
 
Įveskite savo namų adresą 
 

Jūsų pasas 
 
Privalote naudoti savo pasą ar kelionės dokumentą šiam skyriui užpildyti. 
 
Išduodanti institucija 
 
Jūsų pase ar kelionės dokumente tai gali būti nurodyta kaip „išduodanti šalis“ ar 
„išduodanti vieta“. 
 
Įveskite datą tokiu formatu dd mm MMMM 
 

Apsistojimas JK 
 
Ar jūs vykstate per JK pasienio kontrolę? 



 
Duomenys apie jūsų atvykimą į JK 

 
Įveskite duomenis apie savo atvykimą į JK  
 

Kelionė kartu su organizuota grupe 
 
Ar jūs vyksite į JK kartu su organizuota grupe?  
 
Tai gali būti kelionių agentūrų organizuojamos kelionės arba sporto, darbo ar studijų 
grupės. 
 

Žmonės, su kuriais keliaujate 
 
Ar jūs vykstate į JK su asmeniu, jaunesniu nei 18-ka metų, kurį įtraukiate į savo 
anketą?  
 
Jam/jai nereikia atskiros anketos, jeigu keliausite drauge ir apsistosite tuose 
pačiuose adresuose. 
 

Atleidimas nuo saviizoliacijos 
 
Ar jums galioja atleidimas nuo saviizoliacijos pirmas 14 dienų JK? 
 

Kur jūs apsistosite 
 
Ar žinote, kur jūs apsistosite per savo pirmas 14 dienų JK? 
 

Apsistojimas JK 
 
Su kuo ketinate apsistoti JK? Jeigu apsistosite pas draugus, giminaičius ar kito 
asmens namuose, nurodykite jų vardą ir pavardę. 
 
Kokiu adresu jūs apsistosite savo pirmas 14 dienų JK? 
 
Kada ten atvyksite? (Pavyzdžiui, 2020 6 24) 
 
Kada iš ten išvyksite? (Pavyzdžiui, 2020 6 24) 
 

Kiti adresai JK 
 
Ar apsistosite kažkur kitur per savo pirmas 14 dienų JK? 
 

Kontaktinis asmuo skubiu atveju 
 
Mes naudosime šiuos duomenis, jeigu kitam keleiviui bus nustatytas koronavirusas ir 
mes negalėsime susisiekti su jumis tiesiogiai. 
 

Patikrinkite savo atsakymus 
 
Patikrinkite žemiau pateiktą informaciją prieš eidami prie kito skyriaus. 
 

Deklaracija 
 
Aš patvirtinu, kad: 
 

• Aš atvyksiu į JK per ateinančias 48 valandas 

• informacija, kurią įvedžiau šioje anketoje, yra teisinga 
 


