
LAMPIRAN untuk Surat Negara EC 6/3 - 20/90 

FORMULIR PERNYATAAN BEBAS COVID-19 

BAGI PENUMPANG 

Proposal – deklarasi kesehatan untuk dimasukkan di balik Passenger Locator Form yang ada.

FORMULIR PERNYATAAN BEBAS COVID-19 

BAGI PENUMPANG 

Tujuan formulir ini: 

Formulir ini dimaksudkan untuk mendukung otoritas kesehatan masyarakat dengan memungkinkan 

penumpang yang tiba dengan mudah memberikan informasi yang relevan terkait status kesehatan 

mereka, khususnya terkait COVID-19. Informasi perlu dicatat oleh anggota yang sudah dewasa dari 

keluarga atau kelompok perjalanan tersebut. 

Terlepas dari pengisian formulir ini, penumpang mungkin masih harus menjalani pemeriksaan 

kesehatan tambahan oleh Otoritas Kesehatan Masyarakat sebagai bagian dari pendekatan pencegahan 

berlapis. 

Informasi Anda dimaksudkan untuk disimpan sesuai dengan undang-undang nasional yang berlaku 

dan hanya digunakan untuk tujuan kesehatan masyarakat. 

1) Informasi Pelaku Perjalanan:

Nama Depan : 

Nama Belakang : 

Tanggal Lahir (tgl/bln/thn): 

No. dokumen perjalanan & 

negara penerbit:

Negara tempat tinggal: 

Pelabuhan Asal: 

2) Selama 14 hari terakhir, pernahkah Anda atau anggota kelompok yang bepergian dengan 

Anda memiliki kontak erat (kontak tatap muka selama lebih dari 15 menit atau kontak

fisik langsung) dengan seseorang yang memiliki gejala sugestif COVD-19?
Ya  Tidak 

3) Pernahkah Anda, atau anggota kelompok yang bepergian dengan Anda, mengalami

salah satu dari gejala berikut selama 14 hari terakhir:

Demam Ya  Tidak  Sesak napas Ya  Tidak 
Batuk Ya  Tidak  Tiba-tiba kehilangan indra perasa atau penciuman Ya  Tidak 

4) Apakah Anda atau anggota kelompok yang bepergian dengan Anda, memiliki tes

COVID-19 yang positif dalam 3 hari terakhir? Ya  Tidak 

Harap lampirkan laporan jika tersedia

5) Sebutkan semua negara dan kota yang telah Anda, dan kelompok perjalanan Anda

kunjungi atau transit dalam 14 hari terakhir (termasuk bandara dan pelabuhan),

dengan memberikan tanggal kunjungan. Cantumkan negara terakhir yang Anda

kunjungi terlebih dahulu.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai sanksi terkait pemberian informasi palsu dalam 

formulir ini, silakan mengacu kepada undang-undang nasional yang berlaku dan/atau otoritas

kesehatan setempat. 

Tanda tangan: 

Tanggal: 




