
 
 

 

PUBLIC ADVISORY # 17 

MAHALAGANG IMPORMASYON PARA SA ATING MGA KABABAYAN 
SA ESPANYA AT ANDORRA 

May 15, 2020 

Para sa kaalaman po ng lahat, ang Embahada ay magbubukas muli simula sa ika-25 ng 
Mayo 2020 at magkakaroon ng mga sumusunod na pansamantalang pagsasaayos. 
 
Ang layunin ng mga panuntunang ito ay upang mapangalagaan ang kaligtasan at 
kalusugan ng lahat ng mga aplikante at gayundin ang mga kinatawan ng ating Embahada 
sa panahon ng COVID-19 Pandemic. 
 

 

SHORTENED OFFICE HOURS 
Monday, Wednesday, Friday 

10:00 AM – 1:00PM 

 

 
Habang ang España ay nasa Estado de Alarma, ang Embahada ay tatanggap lamang 
ng mga aplikante na manggagaling sa Comunidad ng Madrid. Upang magkaroon ng 
control sa pagpunta ng mga aplikante sa Consular Section, mahigpit na ipatutupad 
ang ONLINE APPOINTMENT SYSTEM para sa mga kinakailangang consular services. 
 

Para makakuha ng inyong appointment, sundan lamang ang link na ito na 
matatagpuan sa website: 

https://www.philembassymadrid.com/epassport-renewal-
appointments 

 
Ang mga aplikante na mayroong kumpirmadong Appointment Paper lamang ang 
maaaring papasukin sa Embahada. Maliban dito, mahigpit din na ipatutupad ang 
pagdala at pagsuot ng face mask at gloves ng aplikante habang nasa loob at bakuran 
ng Embahada.  
 

 
Ang mga sumusunod na Consular Services ang tanging ipagkakaloob ng Embahada 
nang pansamantala mula sa ika-25 ng Mayo 2020: 
 
Ang mga serbisyo na kinakailangan ang Personal Appearance sa Embahada:  

1. Passport Application;  
2. Extension of Validity of Passports (for passports expiring in December 2020); 
3. Claiming in person of Passports (for Madrid residents only) 
4. Issuance of Travel Documents; 
5. Civil Registry Reports (Birth/Marriage/Death) as a requirement for passport 

applications only.  
6. Yellow Card 

https://www.philembassymadrid.com/epassport-renewal-appointments
https://www.philembassymadrid.com/epassport-renewal-appointments


 
 

 

 
    Ang mga serbisyong maaaring ipadala sa pamamagitan ng correo: 

1. Claiming of Passports (for Filipinos residing in Spain); 
2. Civil Registry Reports 

 
Dahil na rin sa umiiral na lockdown sa Espanya, ipinapaalala po na maaaring 
magkaroon ng pagkaantala sa pagtanggap ng mga requests sa pamamagitan ng 
correo (mailed-in requests). 

 
 

Ang mga Consular services tulad ng NBI clearance fingerprinting, notarial services, 
reacquisition of Philippine citizenship at visa applications ay pansamantala pa ring 
itinitigil habang nasa Estado de Alarma pa ang Espanya. 

 

 
Para sa mga katanungan tungkol sa mga nabanggit na serbisyo, maaari po kayong tumawag o 
sumulat sa mga sumusunod na HOTLINE numbers at email address: 
 
EMBASSY OF THE PHILIPPINES IN MADRID  Mobile: 616 491 861 

Email: madridpe@yahoo.com / 
 madrid.pe@dfa.gov.ph 

Mobile App: eFILIPINAS 
Facebook Page: @PHinSpain 
 

PHILIPPINE OVERSEAS LABOR OFFICE (POLO)  Mobile: 603 52 16 60 
Email: polomadrid2020@gmail.com 

 
Para sa ating mga kababayan sa labas ng Madrid, narito po ang mga contact details ng ating 
mga Philipine Consular Offices: 
 
Barcelona 645 675 098  /  barcelonapcg.consular@dfa.gov.ph  
Bilbao 63 909 7627 /  consuladofilipinasbilbao@gmail.com 
Las Palmas 928 297 040 /  administracion@consuladofilipinaslaspalmas.com 
Malaga 638 05 4038  /malagaphc@philembassymadrid.com 
Sevilla 954 226 966  /consuladogeneralfilipinasbidon@gmail.com 
Valencia 697 967 970  /manuel.carrion@icav.es 
Andorra (+376) 863 363 /  consolatdefilipines@andorra.ad 

 
Hinihikayat po ang lahat ng ating mga kababayan na sumunod sa mga patakaran at tagubilin na 
kasalukuyang ipinapatupad ng gobyerno ng España. 
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