
 Nëse udhëtoni për në ndonjërin nga vendet e paraqitura më poshtë, sigurohuni që të plotësoni formularët shëndetësor 
para se të paraqiteni në sportel, në të kundërtën nuk do të mund të pranoheni për udhëtim.  

Ako putujete u neku od dole navedenih zemalja, obavezno popunite obrasce za lokator zdravlja pre nego što se 
pojavite na šalteru za prijavu, u suprotnom nećete biti prihvaćeni za putovanje. 

If you are traveling to one of the below listed countries, make sure to fill out the Health locator forms before you 
appear at the check-in counter, otherwise you won’ be accepted for travel. 

 

 

 

Për Gjermani 

U Nemačkoj 

To Germany  

Klikoni këtu për të plotësuar formularin 

Kliknite ovde da popunite obrazac 

Click here to fill out the form 

 

     
 

 

Për Zvicër 

U Švajcarsku 

To Switzerland 

Klikoni këtu për të plotësuar formularin 

Kliknite ovde da popunite obrazac 

Click here to fill out the form 

 

     
 

 

Për Belgjikë 

U Belgiju 

To Belgium 

Klikoni këtu për të plotësuar formularin 

Kliknite ovde da popunite obrazac 

Click here to fill out the form 

 

     
 

 

Për Turqi 

U Tursku 

To Turkey 

Klikoni këtu për të plotësuar formularin 

Kliknite ovde da popunite obrazac 

Click here to fill out the form 

 

     
 

 

Për UK 

U Veliku Britaniju 

To the UK 

Klikoni këtu për të plotësuar formularin 

Kliknite ovde da popunite obrazac 

Click here to fill out the form 

 

     
 

 

Për Austri 

U Austriju 

To Austria 

Klikoni këtu për të plotësuar formularin 

Kliknite ovde da popunite obrazac 

Click here to fill out the form 

 

     
 

 

Për Norvegji 

U Norvešku 

To Norway 

Klikoni këtu për të plotësuar formularin 

Kliknite ovde da popunite obrazac 

Click here to fill out the form 

 

     
 Në rast se destinacioni juaj nuk është përfshirë në listën e vendeve të paraqitura më lartë, atëherë jeni të lutur që të 

kontaktoni kompaninë ajrore për të marrë informata më të hollësishme rreth rregullave të hyrjes në atë vend. 

Ako vaša odredišna država nije navedena na gornjoj listi, molimo vas da kontaktirate svoju avio-kompaniju kako biste 
dobili više informacija o važećim uslovima ulaska na vašem odredištu. 

If your destination country is not included in the list above, you are kindly requested to contact your airline in order to 
get more information about the applicable entry requirements at your destination. 
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