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PARALAJMËRIME PËR CORONAVIRUS COVID-19

Masat për të luftuar dhe për të kufizuar në të gjithë territorin kombëtar përhapjen e virusit COVID-19

I nderuar pasagjer, siç është bërë e ditur, disa Qeveri, ndërmjet të cilave edhe ajo Italiane, po marrin masa parandaluese 

për të kufizuar përhapjen e të ashtuquajturit Coronavirus. Për të mbrojtur shëndetin publik, është thelbësore që në 

mënyrë skrupuloze të respektohen direktivat dhe linjat udhëzuese përkatëse që jepen herë pas here.

Kërkojmë bashkëpunimin tuaj në plotësimin e pyetësorit të mëposhtëm. Në varësi të përgjigjeve të pasagjerëve, mund 

të merren masa kufizuese për imbarkimin.

Data:

Porti: Emri, Mbiemri Emri, Mbiemri Emri, Mbiemri Emri, Mbiemri

Anija: N. i biletës:
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1. A keni qëndruar dhe/ose a keni udhëtuar në 

ndonjërin prej Vendeve që përmenden në 

Aneksin 1?

Ju lutemi përgjigjuni në bazë të 14 ditëve të 

fundit: Po Jo Po

NËSE PËRGJIGJENI NË MËNYRË TË PASAKTË OSE TË RREMË, KJO MUND TË JETË E RREZIKSHME PËR SHËNDETIN DHE SIGURINË PUBLIKE

2. A keni qenë në kontakt të ngushtë me 

ndokënd që është duke bërë analizat ose është 

në terapi për Coronavirus COVID-19 apo 

dyshohet se është infektuar?

3. A keni pasur ethe = 37,5°C (99,5°F) ose 

simptoma të sëmundjeve të rrugëve të poshtme 

të frymëmarrjes, për shembull kollë ose 

gulçimë?

Ju lutemi përgjigjuni në bazë të 3 ditëve të 

fundit:

5. A keni vuajtur nga episodet e të vjellave?

Firma e një shoqëruesi të rritur për pasagjerin 

me moshë më të vogël se 18 vjeç.

Firma Firma

____________ ____________

FirmaFirma

Firma e çdo personi të rritur. 

Po Jo Po Jo

Unë gjithashtu jam i detyruar të njoftoj urgjentisht Komandantin e anijes dhe / ose Mjekun e Bordit në rast se kushtet e mia shëndetësore do të 

kenë ndryshime gjatë kohës së lundrimit.

4. A keni pasur kontakte të ngushta me ndokënd 

që ka udhëtuar ose ka përshkuar zonat e 

përmendura në pikën 1.?
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Pyetësori mund t'i transmetohet Autoriteteve. Të dhënat do të trajtohen duke respektuar plotësisht normativën e Privatësisë. Titullari i trajtimit 

është Adria Ferries S.p.a., me seli në Via Lungomare Vanvitelli n. 18 - 60121 Ancona, privacy@adriaferries.it. Trajtimi ka si objekt të dhënat 

personale të zakonshme dhe të dhënat që ju referohen sipas nenit 9 të rregullores GDPR. Trajtimi është i nevojshëm për arsye të interesit publik që 

përcaktohet sipas dekretit D.L. 6/2020, ashtu siç është integruar nga dekreti D.P.C.M. i datës 23/02/2020 dhe nga ordinancat e lëshuara nga rajonet 

Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Campania. Trajtimi është i lejueshëm në bazë të neneve 6(1), germa c), 

d), e) dhe 9(2), germa h) dhe/ose i) të rregullores GDPR. Të dhënat tuaja do të trajtohen në përputhje me principin e proporcional dhe atë të 

nevojës dhe nuk do t’i komunikohen palëve të treta, përveçse në rastet e parashikuara sipas ligjit. Dorëzimi i të dhënave tuaja personale është i 

nevojshëm për t'ju lejuar të keni akses në bordin e anijeve Adria Ferries. DPO mund të kontaktohet në adresën dpo@adriaferries.it. Informativa e 

plotë gjendet në faqen e internetit www.adriaferries.it

Po Jo Po


