Jak sprowadzi? zw?oki z zagranicy
Pierwsz? czynno?ci?, któr? trzeba wykona? jest udanie si? do starostwa powiatowego. Tam uzyskuje si? zgod? na przywiezienie cia?a zmar?ego do
Polski. Wed?ug prawa, starosta ma trzy dni na wydanie takiego dokumentu. Wniosek musi zawiera? takie informacje jak: dane osoby zmar?ej,
miejsce pochówku, sposób transportu. Wniosek musi posiada? za??cznik w postaci przet?umaczonego dokumentu potwierdzaj?cego zgon. Wniosek
dotycz?cy transportu zw?ok z zagranicy mog? z?o?y? cz?onkowie najbli?szej rodziny: ma??onek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie
oraz krewni w linii bocznej do czwartego stopnia. Problem mo?e pojawi? si?, je?li ?mier? nast?pi?a z powodu epidemii choroby zaka?nej lub z
przyczyn kryminalnych. W przypadku zgonu spowodowanego niebezpieczn? chorob? zaka?n?, administracja pa?stwa, w którym nast?pi?a ?mier?
mo?e opó?ni? wydanie zw?ok lub ca?kowicie tego odmówi?. W takiej sytuacji dane pa?stwo jest zobowi?zane do pochowania cia?a na jego koszt.
Pogrzeb odbywa si? wtedy zgodnie z tamtejszym obyczajem Nast?pnym krokiem jest wizyta w polskim konsulacie na terenie kraju, w którym zmar?a
bliska osoba. Trzeba mie? przy sobie takie dokumenty jak orygina? odpisu zupe?nego aktu zgonu oraz za?wiadczenie lekarskie stwierdzaj?ce, ?e
?mier? nie nast?pi?a z powodu epidemii. Je?li wszystkie formalno?ci s? dope?nione, to wtedy mo?na uzyska? zgod? na przewóz zw?ok. Nast?pnie
cia?o nale?y przewie?? do konsulatu w specjalnej metalowej trumnie. Trumna musi by? wyposa?ona w specjaln? warstw? ch?onn?. Zadaniem
zak?adu pogrzebowego jest zamkni?cie trumny w hermetyczny sposób. Tak? trumn? dodatkowo zabezpiecza si? urn? drewnian?. Nale?y przed?o?y?
za?wiadczenie z zak?adu pogrzebowego, ?e trumna zosta?a prawid?owo zamkni?ta. Je?li zw?oki zosta?y skremowane, niezb?dne b?dzie
za?wiadczenie o kremacji. Je?li zgon nast?pi? wskutek zabójstwa lub samobójstwa, trzeba w konsulacie pokaza? pozwolenie na wywóz zw?ok
uzyskane na policji. Je?eli transport drog? l?dow? jest niemo?liwy, nale?y przewie?? cia?o liniami lotniczymi. Czasami przelot samolotem jest ta?szy
ni? przewóz samochodem. Wi?kszo?? linii lotniczych ma swoje wymagania. Nale?? do nich na przyk?ad przed?o?enie pozwole? na przewóz,
za?wiadczenia ze szpitala, akt zgonu itp. Niektóre linie wymagaj?, aby osoba ubiegaj?ca si? o transport by?a obecna na pok?adzie samolotu.
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