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1.

EESKIRJA REGULEERIMISALA

1.1

Käesolevat epideemiatõrje eeskirja (edaspidi: Eeskiri) kohaldatakse Kunda sadama
(edaspidi: Sadam) eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamiseks Sadamasse saabuvate
isikute, transpordivahendite ja kaupade suhtes ning see on koostatud vastavuses järgmiste
õigusaktidega:
– Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;
– Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määrusega nr. 298 kehtestatud Eesti riigipiiril
eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused.

1.2

Eeskiri kehtib Sadamaalal ning on täitmiseks kohustuslik kõigile Sadamas tegutsevatele või
viibivatele isikutele.

1.3

Transpordivahendi tunnustamise nakatatuks, nakkusohtlikuks või nakkusvabaks otsustab
igal konkreetsel juhul kohalik Terviseamet, milleks on Ida regionaalosakond.

1.4

Kunda Sadam AS-i (edaspidi: Sadama pidaja), registrikoodiga 14466191, aadress: UusSadama tee 2, Kunda linn, Viru-Nigula vald, 44109, Lääne-Viru maakond.

1.5

Kunda sadama piiripunkti (edaspidi: Piiripunkt) aadress: Uus-Sadama tee 2, Kunda Linn,
Viru-Nigula vald, 44109, Lääne-Viru maakond.

1.6

Piiripunkti tegevust koordineerib Politsei- ja Piirivalveameti Ida Prefektuur.

1.7

Sadam on avatud laevadele (v.a väikelaevadele) rahvusvaheliseks liikluseks. Sadam tegeleb
erinevate kaupade käitlemisega ja rahvusvahelisi vedusid teostavate kaubalaevade
teenindamisega (lastimise-lossimisega). Sadam töötab ööpäevaringselt, 365 päeva aastas.
Töötajate arv Sadamas, koos alltöövõtjate ja koostööpartneritega on ±50.

1.8

Sadama maa-ala on maa poolt piiratud piirdeaiaga ja kaide ala on mere poolt kaitstud
betoonist lainekaitseseinaga.

2.

ÜLDOSA

2.1

Sadam on regionaalne erakaubasadam Soome lahes, Toolse neeme ja Ulluneeme vahel
paikneva Kunda lahe lõunarannikul.

2.2

Sadamat külastavad kuni 12000 tonnise kandevõimega eri tüüpi kaubalaevad,
maksimaalmõõtmetega: pikkus 150 meetrit, laius 30 meetrit ja süvis 8,6 meetrit. Aastas
külastab sadamat 400-600 laeva.

2.3

Kauba käitlemisteenust (lastimist-lossimist) Sadamas osutab Sadama pidaja.

2.4

Sadamas käideldakse erinevaid puiste- ja üldkaupu ning vedellaste: ümarpuit, turvas,
hakkepuit, agro kaubad, puidupellet, killustik, tsement, tsemendi klinker, kips, erinevad
vedellastid, kivisüsi jt. Peamine lähetuspiirkond on Läänemere ja Lääne-Euroopa sadamad.
Sadama aastane kaubakäive on 1,5-1,8 miljonit tonni.

2.5

Sadamas on neli kaikohta, millest üks on nn abi kai ning kolmel lastitakse ja lossitakse laevu
ning ladustatakse kaupu. Laadimistöid on võimalik teostada kõigil kolmel kail üheaegselt
ning kõigil loetletud kaidel on võimalik lastida-lossida kõike laste v.a. vedellast, milliseid
saab lastida-lossida ainult kail nr 4. Laevade lastimist-lossimist teostatakse
materjalikäitlusmasinatega ja see toimub olenevalt kauba iseloomust kas greiferi, haaratsi
vm seadmega. Kaupade pikemaajalist ladustamist ja hoiustamist Sadama laadimisrajoonis ei
toimu. Kaupu ladustatakse pikemaajaliselt Sadama tagalas asuvatel avatud laoplatsidel ja
kinnistes ladudes.

2.6

Sadamateenuseid osutatakse ööpäev läbi puhkepäevadeta (v.a võidupüha, jaanipäev, jõulud
ja aastavahetus).

2.7

Sadamas on lahtised laoplatsid ja kinnised laohooned mida haldab ja opereerib Sadama
pidaja;

2.8

Sadamas on vedellasti terminal mida haldab ja opereerib Wibax Tank AS.

2.9

Sadam osutab puksiiriteenust puksiiriga Kunda.

2.10 Lootsiteenust Sadamas osutab AS Eesti Loots.
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2.11 Sadam ei osuta teenuseid väikelaevadele ja harrastusmeresõitjatele.

3.

SADAMA TÖÖTAJATE TEGUTSEMISE KORD EPIDEEMIAOHU KORRAL

3.1

Informatsiooni laekumisel, et Sadamasse või Piiripunkti saabub nakkusohtlik laev, teavitab
sadamakapten Eeskirja p 5.3 kohaselt;

3.2

Sadamas keelatakse nakkusohtlikust laevast väljumine ja sellesse sisenemine kuni
Terviseameti ametniku korralduseni. Vältimatu abi vajadusel tohib nakkusohtliku haiget
hospitaliseerida ainult kiirabibrigaad;

3.3

Kai ala, millega laev liidestub, piiratakse vastava märgistusega ja seatakse valmis vahendid
tõrjemeetmete rakendamiseks;

3.4

Laeva kapten koostab haigega kontaktis olnud
Terviseameti ametnikule ning sadamakaptenile;

3.5

Vajadusel s.o Terviseameti Ida regionaalosakond ametniku
nakkusohtlikus laevas desinsektsiooni- ja desinfektsioonitööd.

4.

NAKKUSOHUST TEAVITAMISE KORD

4.1

Laevaagent või laeva kapten on kohustatud laeva Sadamasse saabumisest teavitama
Terviseametit ja sadamakaptenit:

4.2

4.3

isikute

nimekirja

ja

nõudel,

edastab

selle

korraldatakse

4.1.1

Välisvetest Sadamasse saabumisest vähemalt 24 tundi enne laeva Sadamasse
saabumist või vahetult peale väljumist eelmisest sadamast, kui merereisi kestus on
alla 24 tunni;

4.1.2

Välisvetesse suundumisest vähemalt 4 tundi enne laeva Sadamast lahkumist;

4.1.3

Ootamatust saabumisest Sadamasse või viivitamatu lahkumise korral Sadamast.

Laevaagent või laeva kapten esitab vähemalt 4 tundi enne laeva Sadamasse saabumist
täpsustatud andmed kohalikule Terviseametile ja sadamakaptenile:
4.2.1

Laevas viibivate nakkushaigete või nakkuskahtlaste isikute olemasolu;

4.2.2

Laevapere liikmete arvu, reisijate arvu;

4.2.3

Millisest sadamast laev saabub ja millisesse sadamasse laev suundub.

Laeva Sadamasse sisenemisel ja Sadamast väljumisel esitab laevaagent või laeva kapten
kohalikule Terviseametile ja sadamakaptenile järgmised dokumendid:
4.3.1

Ülddeklaratsioon;

4.3.2

Munsterroll, reisijate nimekiri;

4.3.3

Tervisedeklaratsioon.

4.4.

Kõik punktides 4.1–4.3 nimetatud teavitused ja dokumendid edastatakse elektroonilise
mereinfosüsteemi (EMDE) kaudu. EMDE mittetoimimise korral edastatakse vajalik teave ekirjaga.

5.

TEAVITAMINE EPIDEEMIA ENNETAMISEKS, KONTAKTID

5.1

Võimaliku epideemia leviku ennetamiseks on laevaagent või laeva kapten kohustatud laeva
saabumisel riigist kus WHO andmetel on ebasoodne epidemioloogiline olukord eriti ohtlike
nakkushaigete suhtes (nakkusohtlikust piirkonnast) informeerima (sh kajastama sellekohase
teabe esitatavas Tervisedeklaratsioonis) enne laeva sadamasse saabumist Terviseametit ja
sadamakaptenit järgmistel juhtudel:
5.1.1

Kui laeva pardal asub eriti ohtliku nakkushaiguse sümptomitega või kahtlusega isik:
– palavik, mis kestab mitu päeva või millega kaasneb lümfisõlmede suurenemine;
– lööve või paised nahal koos kaasneva palavikuga või ilma;
– sage kõhulahtisus;
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– naha limaskestade ja silmavalge kollasus koos palavikuga.

5.2

5.1.2

Kui laeva pardal on nakkusohtlik kaup, mis pärineb WHO poolt ohupiirkonnaks
kuulutatud piirkonnast või kui on alust kahtlustada, et laeva pardal olev last/kaup
võib olla nakatunud;

5.1.3

Kui laevas või lastis on avastatud eriti ohtlike nakkushaiguste tekitajate
edasikandjaid (närilisi ja putukaid või märke näriliste olemasolust või surnud
närilisi).

Edastatav teave peab sisaldama:
– haige või haiguskahtlase nime;
– vanust;
– kodakondsust;
– haiguse tunnuseid ja haigestumise kuupäeva;
– haigestunu suhtes rakendatud abinõusid;
– surnukeha avastamisel juhul, kui ei ole välistatud nakkushaigus (sh eriti
nakkushaigus) surmapõhjusena;
– ohupiirkond (sadam) kust laev saabus;
– nakatunud lasti nimetus, kogus, jm;
– nakkushaiguste tekitajate edasikandjate iseloomustus (närilised, putukad, vm).

5.3

ohtlik

Kontaktid epideemia ennetamiseks:
5.3.1

Terviseameti Ida regionaalosakond:

5.3.2

– e-post: idaepid@terviseamet.ee; idaro@terviseamet.ee;
– Marje Muusikus, osakonnajuhataja, mob: +372 525 3622. e-post:
marje.muusikus@terviseamet.ee;
– Alli Alas, vaneminspektor, mob: +372 5982 1740, e-post:
alli.alas@terviseamet.ee;
– Olga Soom, vaneminspektor, mob: +372 5858 8933, e-post:
olga.soom@terviseamet.ee .
Päästeamet 112 (nakkushaige või nakkuskahtlase isiku hospitaliseerimiseks).

5.3.3

Viru-Nigula vallavalitsus tel: +372 32 55 960, +372 5334 1270.

6.

KOHT SADAMAS VÕI PIIRIPUNKTIS

6.1

Kui Sadamasse on saabumas või saabunud laev nakkusohtliku lastiga või selle pardal on
nakkuskahtlane isik, võetakse laev Sadamasse vastu (kai nr. 2, 3 või 4). Kai, millega laev
liidestub, piiratakse vastava märgistusega (ohutuslindid, tõkked jms) ja seatakse valmis
vahendid tõrjemeetmete rakendamiseks:
– seatakse välja täiendav valve;
– nakkusohtlike jäätmete olemasolul laeva pardal tuuakse kaile nakkusohtlike jäätmete
kogumiseks vajalikud kinnised veekindlad konteinerid ja kõik muu vajalik nakkusohtlike
jäätmete
käitlemiseks/hävitamiseks.
Vajadusel
kontakteerub
sadamakapten
lepingupartneriga ja tellib jäätmete käitlemisega ning utiliseerimisega (hävitamisega)
seotud
toimingud
(jäätmete
käitlemiseks
on
Sadama
pidajal
sõlmitud
Jäätmekäitlusteenuse leping AS-iga Ragn-Sells). Nakkusohtlike jäätmete olemasolust laeva
pardal teavitab laeva kapten, Sadama eeskirja kohaselt, enne laeva Sadamasse sisenemist
sadamakaptenit ;
– kui kohaliku Terviseameti ametnik näeb ette vajaduse korraldada laeva desinsektsioonivõi
desinfektsioonitöid
(sh
fumigatsioon),
siis
kontakteerub
sadamakapten
lepingupartneriga ja tellib vajalikud toimingud (Sadamas teostatava desinsektsiooni-,
desinfeksiooni-, fumigatsiooni- ja deratisatsioonitööde läbiviimiseks on Sadama pidajal
sõlmitud teenindusleping OÜ-ga Rentokil, tel: +372 644 7789, mob: +372 5011973).
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7.

RUUMID HAIGETE JA NAKKUSKAHTLASTE ISIKUTE, NENDE ISIKLIKE ESEMETE
NING NAKATATUD JA NAKKUSOHTLIKE KAUPADE AJUTISEKS ISOLEERIMISEKS

7.1

Nakatunuid
ja nakkuskahtlaseid isikuid, nende isiklikke esemeid ning nakatatud ja
nakkusohtlikke kaupu reeglina laevast Sadama territooriumile ei lubata. Vajadusel
kasutatakse ajutiseks isoleerimiseks laevas olevat meditsiinipunkti-isolaatorit, kus
teostatakse ka vajalikud desinfektsioonitööd OÜ Rentokil poolt.

7.2

Nakkusohtlikke kaupu reeglina Sadamas ei lossita. Enne nakkusohtliku kauba lossimist
teostatakse kohaliku Terviseameti ametniku ettekirjutusel lossimisele kuuluva kauba
fumigatsioon.

8.

RUUMID NAKKUSHAIGEGA KONTAKTIS OLNUD ISIKUTE KÜSITLEMISEKS JA
TERVISEAMETI AMETNIKELE NENDE TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEKS

8.1

Ruumid nakkushaigega kontaktis olnud isikute küsitlemiseks, nende uuringuteks ning
Terviseameti ametnikele nende tööülesannete täitmiseks määratakse laeva administratsiooni
poolt laevas või vajadusel kasutatakse stivdoride maja alumise korruse ruume.

9.

DESINFEKTSIOONI-, DERATISTASIOONI- JA DESINSEKTSIOONITÖÖDE TEOSTAJAD
NING LÄBIVIIMISE KORD

9.1

Sadamas teostab desinsektsiooni-, desinfeksiooni- ja fumigatsioonitöid OÜ Rentokil, kellega
Sadama pidajal on sõlmitud deratisatsioonitööde läbiviimise kohta teenindusleping.
Lähtuvalt lepingutingimustest:
9.1.1

kohustub OÜ Rentokil teostama Sadamas deratisatsioonitöid ja vastavalt vajadusele
erakorralisi desinsektsiooni- ja desinfektsioonitöid Sadama epideemiatõrje leviku
tõkestamisel;

9.1.2

teostatakse kahjuritõrjet regulaarsete intervallidega, vähemalt 12 visiiti aastas.
Inspektsiooniraporti koopia edastab sadamakapteni talitus Terviseameti Ida
regionaalosakonna Lääne-Virumaa esindusele;

9.1.3

erandkorralised desinsektsiooni- ja desinfektsioonitöid teostatakse Sadama pidaja
väljakutsel, kui kohalik Terviseameti talitus on teavitanud Sadamat nakkusohust.

9.2

Juhul, kui tekib vajadus evakueerida nakatunud laevapere liikmed laevast, või kui
nakatunud laevapere liikmed on vaja isoleerida ülejäänud laevaperest, kasutatakse selleks
sadamaalal olevat stividoride maja alumise korruse ruumi. Selleks kuulutatakse Sadamas
välja eriolukord, vajadusel peatatakse kõik Sadamas laevadega seotud operatsioonid,
seatakse välja täiendav valve, kõrvalistel inimestel keelatakse stividoride maja alumisele
korrusele sisenemine ja sellest väljumine kuni kohaliku Terviseameti ametniku korralduseni.
Pärast ruumide kasutamist viiakse OÜ Rentokil poolt läbi kasutuses olnud ruumide täielik
desinfektsioon.

9.3

Kui laeva kapten keeldub epideemiatõrje abinõude rakendamisest, siis nakkusohtlikku laeva
Sadamasse ei lubata. Juhul, kui laev on juba sildunud ning laeva kapten keeldub või eirab
epideemiatõrje abinõude rakendamisest, peab laev viivitamatult Sadamast lahkuma.

9.4

Lasti suhtes rakendatakse epideemiatõrjet (fumigatsiooni) juhul, kui last on saabunud WHO
poolt märgitud epideemiaohtlikkust (nakkusohtlikkust) piirkonnast.

10.

PIIRIPUNKTI PLAANILINE TEGEVUS NAKKUSOHUTUSE TAGAMISEKS

10.1 Joogivee varustussüsteemi ja selle kvaliteedi kontrolli korraldamine Sadamas (Piiripunktis):
10.1.1 Laevade veega varustamine Sadamas on lubatud/võimalik ainult paakautodega.
Laeva kapteni nõudmisel on vee tarnija kohustatud esitama tõendi joogivee
kvaliteedi nõuetele vastavuse kohta. Paakautod lubatakse Sadama territooriumile
laevaagendi või kapteni kirjaliku teate (avalduse) alusel ja vormistatakse vastavalt
Sadama väravarežiimi nõuetele. Vajadusel korraldab veega varustamise laevaagent,
laeva kapten või reeder. Sadama pidaja laevadele veega varustamise teenust ei
osuta.
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10.2 Jäätmete sh laevadel tekkivate jäätmete ja heitmete vastuvõtmise, kogumise ja ära
vedamise korraldamine Sadamas (Piiripunktis):
10.2.1

Jäätmete sh laevadel tekkivate jäätmete ja heitmete ning lastijäätmete vastuvõtt
laevadelt ja muudelt veesõidukitelt Sadamas toimub vastavalt Sadamaseadusele
ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määrusega nr 78
kehtestatud Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise
korralduslikud nõuetele. Protsessi on kirjeldatud Sadama laevaheitmete ja
lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kavas, milline on kättesaadav Sadama
pidaja kodulehel aadressil www.kundasadam.ee.

10.2.2

Laevaheitmete ja lastijäätmete käitlemist Sadamas korraldab Sadama pidaja,
käitlemist teostab Sadama pidajaga lepingulises suhtes olev vastavat
keskkonnakaitse luba omav ettevõte (AS Ragn-Sells). Laevaheitmete käitlemine on
korraldatud järgmiselt:
–

Laeva kapten esitab Sadamale teatise Sadamas üleantavate ning laevale
jäävate laevaheitmete, jäätmete ja lastijäätmete liigi ning koguse kohta. Teave
edastatakse elektroonilise mereinfosüsteemi EMDE kaudu (selle mittetoimimise
korral muul võimalikul viisil) enne laeva Sadamasse saabumist;

–

Sadamas
tekkivad
jäätmed
ning
laevadelt
vastu
võetav
prügi,
segaolmejäätmed, sh toidujäätmed, jm jäätmed kogutakse liikide kaupa
markeeritud konteineritesse, mis asuvad kaide piirkonnas;

–

Laevadelt ära antavate masinaruumi pilsivee, masinaruumist (tankist)
pärinevad õlised jäätmed (setted) ning kasutatud mootoriõli üleandmise ja ära
veo tellib laevaagent, sisestades ära antavate jäätmete koguse EMDE-s.
Süsteem
edastab
informatsiooni
(tellimuse)
automaatselt
otse
jäätmekäitlusettevõttele, kes teostab laevalt nimetatud jäätmete vastuvõtu ja
ära veo;

–

Teiste vedeljäätmete, sh lastijäätmed, prügi (toiduõli, värv), setted (tankidest),
reovesi, naftase ja õlise jms tanki pesuvesi, ballastivesi, lastiruumi pesuvesi, jt
mitte jäätmetasu eest ära antavate jäätmete üleandmise korraldab Sadama
pidaja laeva agendilt saadud teabe alusel. Jäätmed võtab laevalt vastu vastavat
tegevusluba (litsentsi) omav jäätmekäitleja kliendiga (laevaesindajaga)
vastastikusel kokkuleppel;

–

Enne Sadamast väljumist on laeva kapten kohustatud Sadamale (või teenust
pakkuvale asutusele) üle andma kõik jäätmed, heitmed ja lastijäätmed.

10.3 Sadama töötajate (Piiripunkti) koolitused eriti ohtlike nakkushaiguste haigustunnustest,
levikuteedest ja riskipiirkondadest:
10.3.1

Piiripunkti valdaja (Sadama pidaja) eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise
eest vastutav (d) töötaja (d) Piiripunktis on läbinud koolituse „Eriti ohtlike
nakkushaiguste leviku tõkestamine riigipiiril“ ja omab (d) sellekohast tunnistust.
Koolitusel on käsitletud järgmiseid teemasid:
–

riigipiiril nakkusohutuse tagamise alane seadusandlus;

–

nakkushaigused;

–

riskianalüüsi tegemise põhimõtted;

–

nakkusohutuse tagamise spetsiifika erinevates piiripunktides;

–

piiripunkti epideemiatõrje eeskiri;

–

teadmiste kontroll.

10.4 Piiripunkti eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise eest vastutav töötaja on
sadamakapten.
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TERVISEAMETI IDA REGIONAALOSAKOND

Lugupeetud laevapere liige / reisija,
Kuna Teil võis olla reisi ajal kontakt lennuki/laeva pardal nakkushaigega, siis palume Teil
vastata alljärgnevatele küsimustele:
Reisi üldinformatsioon:
Reisi number / laeva nimetus _______________________________________
Reisi algpunkt, sihtpunkt___________________________________________
Isiku andmed:
Ees- ja perekonnanimi _____________________________________________
Sugu M N
Isikukood või sünnipäev ____________________________
Kodune aadress: Tänav___________________________________________
Linn______________________ Maakond____________________________
Kas Teil on palavik, külmvärinad, lööve või sage kõhulahtisus ? Jah/Ei
Kus Te viibisite viimase nelja nädala jooksul enne Eestisse saabumist (riik, linn, maakond)?
___________________________________________________________________________

Kontakti üldandmed:
Telefon: ____________________ Mobiiltelefon: ________________________
E-post: ____________________
Teie kontaktandmed järgneva nelja nädala jooksul:
Kuupäev

Aadress

Kuidas saab ühendust

Tähelepanu! Haigestumise juhul (palavik, lööve või sage kõhulahtisus ) 4 nädala jooksul
peale Eestisse saabumist pöörduge kohe arsti poole ja informeerige teda oma reisidest ja
kontaktidest oletatavate haigetega.
Allkiri

Kuupäev

KUNDA SADAM
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LEHT 1

HEALTH BOARD
EASTERN REGIONAL DEPARTMENT
Dear Crew member / Passenger,
You may have been exposed to communicable disease during the flight/voyage and you are
kindly asked to answer the following questions on your health condition and your travel
history:
Flight/voyage details:
Number of flight/name of vessel__________________________________
From____________________ to __________________________________
Personal information:
Last name ________________________ First name ___________________
Date of birth_______________________Sex: M F
Home address: Street_______________ City_________________________
Country_______________________________________________________
Do you have such signs of illness as rash, fever, chills, diarrhoea now? Yes / No
Where did you stay for the last 4 weeks (country, city) before you arrived to Estonia?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
General contact details:
Phone (home) _________________ Mobile phone ____________________
E-mail ______________________________________________________
Where will you be and how can you be contacted in the next 4 weeks?
Date

Places

Contact information

Attention! In case if you are getting ill within next 4 weeks (rash, fever, chills or diarrhoea),
you should notify your doctor about your illness and your travel history.
Signature

Date

KUNDA SADAM
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LEHT 1

СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ
BOCTOЧHOE PEГИOHAЛЬHOE OTДEЛEHИE
Уважаемый пассажир,
В связи с тем, что во время рейса Вы могли контактировать с лицом подозрительным
на инфекционное заболевание, убедительно просим Вас ответить на следующие
вопросы:
Информация о рейсе:
Номер полёта/название судна_______________________________________
Начальный и конечный пункты рейса________________________________
Анкетные данные
Имя _______________________Фамилия ____________________________
Дата рождения _______________________
пол: М Ж
Домашний адрес: улица, дом, кв.____________________________________
Город ______________________Страна______________________________
Есть ли у Вас на данный момент жалобы на состояние здоровья
(высокая температура, озноб, сыпь или понос)?
Да / Нет
Место пребывания за последние 4 недели (страна, город) до прибытия в
Эстонию?_______________________________________________________
________________________________________________________________
Контактные данные:
Номер телефона _________________ Moб ______________________
e-mail _____________________________________________________
Ваши контактные данные для связи в течение следующих 4 недель:
Дата

Место пребывания

Контактная информация

Внимание! Eсли в течение последующих четырех недель Вы заболеете, и
подозревается инфекционная природа заболевания (обратитe внимание на следующие
симптомы: высокая температура, озноб, сыпь или понос), Вы должны обратиться к
врачу и сообщить ему о возможном контакте с инфекционном больным и маршруте
Вашего путешествия.
Подпись

Дата

