Приложение № 1 към Заповед № РД-01-288/01.06.2020 г.

Във връзка с обявената пандемия на COVID-19 от Световната здравна организация
Аз, г-н/г-жа .................................................................................................................................
(трите имена на лицето)

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Нямам симптоми на заболяването COVID-19.
2. Не съм поставен/а под карантина.
3. Запознат/а съм с епидемиологичната обстановка в Република България, както и с
рисковете от заболяването COVID-19.
4. Ще спазвам противоепидемичните мерки, въведени със заповед/и на Министъра на
здравеопазването на територията на Република България.
5. Пътувам на свой собствен риск.
6. Цел на пътуването: ...............................................................................................................
7. Задължавам се незабавно да напусна територията на Република България.
(отнася се единствено за транзитно преминаващите през територията на
Република България лица)
8. За неверни данни нося отговорност по законодателството на Република България.

Данни за контакт с мен:
№ на лична карта/паспорт: .....................................;
Моб. Телефон: .........................................................;
E-mail: .......................................................................;

ДАТА:

ПОДПИС:

Annex No. 1 to Ordinance No. РД-01-288/01 June 2020
In connection with the COVID-19 pandemic declared by the World Health Organization,
I, Mr/Mrs ……………………………………………………………………………………..
(full name of the person)

hereby DECLARE that:

1. I do not have the symptoms of COVID-19.
2. I have not been placed under quarantine.
3. I am aware of the epidemiologic situation in the Republic of Bulgaria and of the risks
associated with COVID-19.
4. I undertake to observe the anti-epidemic measures introduced by an ordinance or by
ordinances of the Minister of Health for the territory of the Republic of Bulgaria.
5. I am traveling at my own risk.
6. Purpose of travel: …………………………………………………………………………….
7. I undertake to leave the territory of the Republic of Bulgaria without delay.
(this applies only to individuals transiting through the territory of the Republic of Bulgaria)
8. I am able for the provision of untrue data under the laws of the Republic of Bulgaria.

Contact data:
No. of Personal ID Card or Passport: ………………………………………………………;
Mobile phone number: ……………………………………………………….;
e-mail: …………………………………………………………………………

DATE:

SIGNATURE:

