
PASSENGER LOCATOR CARD

Tässäpä Mika Palon suomennos, miten tuo lentomatkustajilta vaadittava lomake täytetään jos tulee 
vaikkapa Suomesta Portugaliin. Lomake on siis täytettävä aikaisintaan 4 päivää ennen lähtöä nettisivulla

https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

Ja tässä Mikan täyttöohjeet:

Airline (lentoyhtiö): esim Finnair Oyj

Flight number (lennon  numero): esim AY1687

Seat number (istumapaikkasi): esim 17C (tarkista oma paikkanumerosi lentolippuasiakirjasi oikeasta 
reunasta sarakkeesta ”Seat” tai vaihtoehtoisesti netissä alkaen 36 tuntia ennen lentoa tekemästäsi 
lähtöselvityskortista.

Date of arrival (lentosi saapumispäivä: esim 21/09/2021

Time of arrival (lennon saapumisaika): esim 09.30

Coming from (lähtömaasi): esim Finland, Republic of

Going to (lentosi määränpää) : esim Faro

Are you a crew member (kuulutko miehistöön): valitse vaihtoehto ”NO” ja kikkaa ympyrää sanan ”NO” 
edellä eli vasemmalla

Full name (first name allowwed by family names): koko nimesi, sekä etu- että sukunimet

Identification document (tunnistusasiakirjasi): valitse joko Passport (passi) tai Citizen card (henkilötodistus)

Number pf document: passin tai henkilökortin numero

Date of birth (syntymäaaika): esim 18/05/1946

Gender (sukupuoli): valitse joko Other (muu) tai Female (nainen) ta Male (mies)

Address in Portugal ( Street name, door number, floor, apartment): katuosoitteesi Portugalissa

City in Portugal (kaupumki johon majoitut): esim Portimao

Postal Code i Portugal: postinumerosi Portugalissa); esim 8500-367

Mobile phone number (matkapuhelinnumerosi): ekaan ruutuun maatunnus +358toiseen ruutuun 
puhelinnumero ilman ekaa nollaa)

Email Address: sähköpostiosoitteesi

Permanent address is the same as above: EI RASTIA TÄHÄN RUUTUUN

Permanent address (if not in Portugal): pysyvä kotiosoitteesi

City and state/Province: kaupuni/kunta jossa asut pysyvästi

Country: ma jossa asut pysyvästi, esim Finland, Republic of

ZIP/Postal code: asunpaikkakuntasi postinumero, esim 00300

https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card


Emergency contact information: henkilö joka hätätilanteessa tavoittaa sinut helposti – ei siis sinä itse. 
Henkilön koko nimi.

Mobile phone number: ko henkilön matkapuhelinnumero

LAITA RASTI RUUTUUN ENNEN SEURAAVAA TEKSTIÄ: I understand this form and the Directorate General of 
health….

Please fill according to the image: kirjoita ruutuun kuvassa näkyvät kirjaimet todistaaksesi ettet ole robotti

KLIKKAA LOPUKSI SINISTÄ RUUTUA JOSSA LUKEE ”Send information”

Lomakkeen lähettämisestä tulee ilmoitettuun sähköpostiin vahvistus. Tämä vahvistus QR-koodin kera on 
viisasta tulostaa ja ottaa mukaan lentoasemalle. Ilman täytettyä ja Portugalin terveysviranomaisten 
vahvistamaa Passanger Location Card-lomaketta ei pääse lähtemään matkalle.

Ylläoleva siis Mika Palon facessa julkaisemasta kirjoituksesta. Kiitos vaan Mikalle hienosta työstä.

Sen verran vielä tähän että monien nettikommenttien perusteella voisi sanoa, että esim istumapaikaksi voi 
pistää ihan minkä tahansa paikkanumeron. Monissa kommenteissa on myös kerrottu, että eipä tuota 
paperia kukaan missään kysynyt. Mutta kannattanee täyttää – se kun on virallinen vaatimus ja ainahan joku 
voi kysyä…


