Manuál k vyplneniu tzv. Digital Passenger Locator Form
Registráciu nájdete na stránke https://app.euplf.eu/#/
Vpravo hore je potrebné kliknúť na ikonu „Login“ a na ďalšej strane na „Register“.
Následne vyplníte údaje: E-mail, Password (heslo – použiť veľké i malé písmená, čísla a znaky, napr.
@) a Confirm password (zopakujete heslo).
Potvrdíte kliknutím na „Register“.
Na e-mailovú dresu, ktorú ste zadali, príde správa „Verify your account to euplf.eu“, ktorú treba otvoriť
a kliknúť na link v tele mailu.
Objaví sa ďalšie okno „Login“, v ktorom opäť zadáte e-mailovú adresu a heslo a kliknete na „Login“.
Ďalej volíte:
Destination country – destinácia (Italy), potvrdíte kliknutím na „Continue“,
Transportation type – Ground (ak cestujete autobusom alebo autom) / Aircraft (ak cestujete lietadlom),
opäť kliknúť na „Continue“,
Before you begin – predtým, ako začnete, označíte, že formulár vyplníte kompletne, správne
a pravdivo, a tiež označíte, riadok o ochrane osobných údajov. Následne kliknete na „Continue“.
V prípade, že cestujete lietadlom, objaví sa vám okno Aircraft flight information:
Ak cestujete so skupinou či rodinou, označte prvý štvorček a ďalej vyplňte údaje:
Airline name – názov leteckej spoločnosti
Flight number – číslo letu (uvedené na voucher-i)
Seat number – číslo sedadla (zvoľte ľubovoľné)
Boarding country – krajina, z ktorej odlietate
Datetime of departure – dátum a čas odletu (uvedené na voucher-i)
Boarding airport – letisko, z ktorého odlietate
Datetime of arrival – dátum a čas príletu (uvedené na voucher-i)
Final Destination (Airport) – destinácia (letisko)
Kliknúť na“Continue“
V prípade, že cestujete autom alebo autobusom, objaví sa vám okno Ground transportation type:
Ak cestujete so skupinou či rodinou, označte prvý štvorček a pokračujte:
Označte typ dopravy, ktorým cestujete – bus (autobus) alebo car (auto)
Ďalšie údaje v prípade autobusu:
Bus company – názov autobusovej dopravnej spoločnosti (uveďte CK Stefi)
Boarding country – krajina, z ktorej cestujete (vyberte Slovakia)
Station of boarding – stanica, z ktorej cestujete (zvoľte „Other“ a do prázdneho poľa vpíšte miesto,
z ktorého cestujete - Bratislava)
Datetime of departure – dátum a čas odchodu (uvedené na voucher-i)
Point of entry of destination country – miesto vstupu do destinácie (zvoľte „Coccau, Tarvisio“)
Datetime of arrival – dátum a čas príchodu (predpokladaný čas – cca 08:00)
Ďalšie údaje v prípade auta:
Boarding country – krajina, z ktorej cestujete (vyberte Slovakia)
Datetime of departure – dátum a čas odchodu (uvedené na voucher-i)
Point of entry of destination country – miesto vstupu do destinácie (zvoľte zvoľte „Coccau, Tarvisio“)
Datetime of arrival – dátum a čas príchodu (čas je vo vašej kompetencii)
Následne vypĺňate Personal information:
Last name – priezvisko,
First name – krstné meno
Sex – pohlavie (male – muž, female – žena, other – iné)
Date of birth – dátum narodenia
ID document type – typ cestovného dokladu (ID card – občiansky preukaz / passport – pas)
Primary telephone number – tel. číslo (slov. predvoľba +421)
Other telephone number – ďalšie telefónne číslo
E-mail address – e-mailová adresa
Kliknúť na“Continue“
Permanent address (adresa trvalého bydliska):

Country – krajina
State / Province – kraj (vybrať)
City – mesto
ZIP / Postal code – PSČ
Street – ulica
Street number – číslo domu
V prípade, že ste za posledných 14 dní navštívili inú krajinu (tranzit sa vyníma), kliknite na „Add
previously visited country“ a vyberte.
Kliknúť na „Continue“
Temporary address (adresa prechodného pobytu v destinácii):
Address type – vyberte Hotel
Country – vyberte Italy
Hotel name – názov hotela
Street – ulica
(adresy ubytovacích zariadení sú uvedené v závere manuálu)
Kliknúť na „Continue“
Travel companions – family:
Vyplňte krstné meno (First name), priezvisko (Last name), pohlavie, vek (Age) a číslo sedadla (Seat
number)
V prípade, že cestujete s viacerými rodinnými príslušníkmi, kliknite na „Add family members“, ak
so skupinou, kliknite na „Add non-family travel companion“, vypĺňajte opäť vyššie uvedené položky
následne kliknite na „Continue“.
Emergency contact information (vypĺňate údaje osoby, ktorá vás môže počas dovolenky zastihnúť:
- táto strana nie je povinná
Declaration (vyhlásenie):
Date of birth – dátum narodenia
Place of birth – miesto narodenia
Country – krajina
Province – kraj
Citizenship – občianstvo
V prípade, že cestujete s maloletým, vyplníte údaje „Minor(s)“ , ak s viacerými, po vyplnení údajov
jedného („Relationship“ – váš vzťah k nemu – v angličtine, napr. dcéra – daughter, syn - son), kliknete
na „Add“ a vyplníte údaje i druhého dieťaťa.
Pod vetou „I have been / transit in the following countries and territories in the last 14 days“ vyberiete
krajinu, v ktorej ste pobývali posledných 14 dní.
Následne označíte, že oznámite váš príchod do Talianska miestnemu zdravotnému úradu („I will notify
my arrival in Italy to the Local Health Authority.“).
V ďalšej časti označte, z ktorej kategórie krajín je tá, z ktorej prichádzate (napr. List C). V prípade, že
neviete, nad tromi možnosťami je veta „Check in which List is your departure country“. Kliknite na ňu,
otvorí sa vám zoznam všetkých kategórií.
Nakoniec v časti „Please select one of the choices below“ označte jednu z možností (podľa toho, čím
sa budete preukazovať – PCR testom, príp. potvrdením o kompletnej vakcinácii alebo potvrdením
o prekonaní Covid-19.
Kliknúť na „Submit“

Následne vám na e-mailovú adresu príde správa s PLF dokumentom a QR kódom, ktorý je
potrebný pre vstup do destinácie. Kliknite preto na link v správe a dokument si vytlačte, no
uschovajte si ho i v telefóne.

Adresy ubytovacích zariadení:
Marmorata Village - La Marmorata, 07028 Santa Teresa di Gallura SS
Palmasera Village - Viale Bue Marino, 08022 Cala Gonone NU
Club del Golfo - 07037 Sorso, Province of Sassari
Club Lipari - Via Lido Sovareto, Sciacca AG
Pollina Resort - Contrada Rais Gerbi, 90010 Pollina PA
Nicotera Beach - Loc Mortelletto, 89844 Nicotera Marina VV
Pizzo Calabro Resort - Strada Statale Tirrenica Inferiore, 89812 S. Giorgello, Pizzo Calabro VV
Santa Caterina - Corso Mediterraneo 172 - 87029 Scalea CS
Borgo di Fiuzzi - Contrada Fiuzzi, 87028 Praia a Mare CS
Club Hotel Angelini - Via Pirano, 3, 47814 Bellaria RN
TYC - Viale San Salvador, 160, Torre Pedrera, 47922 Rimini RN
Arno – Via Venezia 24, 47042 Cesenatico
President's - Lungomare Nazario Sauro, 33, 61100 Pesaro PU

