
Усі туристи, які подорожують до Занзібару, мають обов’язково заповнити анкету на урядовому сайті 

afyamsafiri.moh.go.tz не пізніше ніж за 24 години до прибуття на острів та отримати унікальний QR-код (для 

кожного туриста окремо). 

Щоб заповнити форму, необхідно перейти на сайт і ввести номер закордонного паспорта туриста, після чого 

натиснути на кнопку Insert passport: 

 

1. Далі переходимо до заповнення персональних даних туриста відповідно до даних закордонного паспорта: ім’я 

та прізвище туриста, повна дата народження, громадянство (обрати з випадаючого списку), стать туриста.  

https://afyamsafiri.moh.go.tz/


 

 

Вводимо контактну електрону пошту, до якої є доступ (у разі необхідності отримання результату швидкого тесту 

на ковід). Вносимо дані щодо прибуття в Занзібар: сухопутний/морський/авіа, аеропорт/порт прибуття, дата прибуття 

та дублюємо серію — номер паспорта за потреби (система має проставляти цей пункт автоматично). Заповнюємо лише 

пункти, які стоять під червоною зірочкою *, після цього натискаємо кнопку Next. 



 

2. На кроці 2 заповнюємо інформацію щодо мети візиту, кількості днів перебування та роду занять туриста, 

натискаємо кнопку Next. 

 



3. На наступному кроці вводимо дані щодо місця відпочинку туриста: назва готелю та регіон відпочинку, контакти 

готелю. Заповнюємо пункти, які відмічені *, натискаємо Next. 

 

 

4. На наступному кроці вводимо дані про те, де розпочалася подорож туриста, а також дані про кількість 

відвіданих країн за останні 3 тижні, якщо такі є. Якщо таких немає — ставимо 0. 

 



5. На цьому кроці необхідно відповісти на питання, пов’язані зі здоров’ям туриста, а саме: чи спостерігались якісь 

симптоми напередодні (або обрати пункт None of above — Нічого з вищезгаданого), чи приймав турист якісь 

медикаменти в останній тиждень перед туром, чи були контакти з хворими, чи хворів хтось із членів сім’ї (з якими 

проживає турист) в останні 7 днів, чи відвідував турист масові заходи в останні 7 днів. Натискаємо Next. 

 

 



6. У шостому пункті погоджуємося з тим, що інформація надана правдива та точна, натискаємо Next, після чого 

отримуємо згенерований код. 

 

7. На останньому кроці бачимо повідомлення про те, що форма успішно заповнена, натиснувши кнопку Print 

Profile, роздруковуємо. 

 

 

Будь ласка, зверніть увагу, що код не приходить на електронну пошту, яка вказується у п.1, його можна 

роздруковувати із системи відразу після заповнення. Але при поверненні на стартову сторінку сайту і введенні номера 

паспорта туриста — автоматично попадаємо на його заповнену форму, де можна внести корект за необхідності та 

зберегти QR-код. 

 


