
Innreiseskjema til Aruba

Alle reisende til Aruba må fylle ut et innreiseskjema. På avreiseflyplassen må du vise QR-koden fra innreiseskjemaet ditt, så husk å ha det 
lett tilgjengelig når du sjekker inn.

I skjemaet skal du blant annet fylle ut informasjon om fly og hotell samt personopplysninger. Detaljert veiledning får du på de 
neste sidene.

For å unngå feiloversettelser av f.eks. navn på flyselskap bør du fylle ut den engelske versjonen av skjemaet. Bruk derfor ikke 
oversettelsesfunksjonen i nettleseren.

Du finner skjemaet online på Aruba Online ED (edcardaruba.aw)

Er dere flere som reiser sammen, må alle fylle ut hvert sitt skjema før avreise.

Vær oppmerksom på at myndighetene på kort varsel kan gjøre endringer i innreiseskjemaet. Dette er gjeldende versjon pr. 25. oktober 2022.
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https://edcardaruba.aw/


Registrering innreiseskjema

1. Velg alternativet til venstre hvis du er 
bosatt på Aruba, og alternativet til høyre
hvis du ikke er bosatt på Aruba.
Resident of Aruba = Fastboende

Non-recident = Ikke fastboende

2. Du får nå opp et nytt vindu der du skal 
fylle ut ankomstdatoen din.
NB! Du kan ikke fylle ut eller endre skjemaet
når det er 7 dager eller mindre igjen til 
avreise.
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Registrering innreiseskjema

1. Skriv etternavnet ditt

2. Skriv fornavnet ditt

3. Oppgi fødselsdatoen din

4. Oppgi nasjonaliteten din

5. Oppgi passnummeret ditt

6. Oppgi utløpsdatoen på passet ditt

7. Velg passtype (fra nedtrekksmenyen)

Diplomatpass eller ordinært pass

8. Oppgi e-postadressen din

9. Bekreft e-postadressen din ved å oppgi den på nytt

10. Oppgi mobilnummeret ditt

11. Kryss av i ”Yes” hvis du ønsker å motta nyhetsbrev om 
reiser til Aruba

Trykk på ”Next” for å gå videre
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Registrering innreiseskjema

1. Oppgi kjønn

2. Oppgi hvilket land du er født i

3.     Kryss av for om du har dobbelt statsborgerskap eller ikke

4.     Oppgi yrke
Hvis du ikke finner et alternativ som passer,  velg ”Other”

5. Oppgi hjemlandet ditt

6.     Oppgi hjemmeadressen din

7.     Oppgi hjemby

8.     Oppgi postnummeret

Trykk på ”Next” for å gå videre
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Registrering innreiseskjema

1. Oppgi hvilket flyselskap du reiser med (velg fra nedtrekksmenyen)
Har du mellomlanding og bytter fly(selskap), velg det siste flyselskapet

Når du har valgt flyselskap kommer det opp en ny rute der du skal skrive
inn flynummeret. Du finner det på første side i reisebeviset ditt eller i 
Ving-appen.

2. Ankomstdato er allerede oppgitt siden du skrev det inn i første steg

3. Oppgi hjemreisedato

4. Oppgi avgangstid for hjemreisen

5. Oppgi formålet med reisen
Skal du på ferie, velg "Sun, sand and sea"

6. Oppgi hvor du skal bo
Skal du bo på hotell, må du finne det aktuelle hotellet i nedtrekksmenyen

7. Oppgi antall ganger du har vært på Aruba tidligere

8. Oppgi hvordan du bestilte reisen

9. Oppgi hvor du fikk informasjon om Aruba (som førte til bestilling)

10. Oppgi hva som gjorde at du valgte Aruba som reisemål

Trykk på "Next” for å gå videre
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Registrering innreiseskjema

Her skal du godta vilkårene ved å krysse av i ”Yes”.

Det er viktig at du leser gjennom informasjonen som står på 
engelsk.

1. Vilkårene for å få innreisetillatelse

2. Godkjenning av covid-19-helsesjekk på reisemålet

3. Regler om karantene i påvente av svar fra eventuell 
covid-19-test

4. Samtykke til at dine eventuelle testresultater lagres og
deles med helsemyndighetene

5. Godkjenning av regler for innkvartering i forbindelse
med eventuell karantene

Teksten er på engelsk, og du er selv ansvarlig for å forstå hva
som står der. Kan du ikke engelsk? Da anbefaler vi at du spør
noen du kjenner om hjelp til å oversette.
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Registrering innreiseskjema

Her skal du godta vilkårene ved å krysse av i ”Yes”.

Det er viktig at du leser gjennom informasjonen som står på 
engelsk.

6. Samtykke til å følge alle bestemmelser fra helsemyndighetene på 
Aruba

7. Godkjenning av eventuelle kostnader knyttet til covid-19.

8. Fraskrivelse av rettigheter til å kreve erstatning hvis du skulle bli 
nektet innreise

Teksten er på engelsk, og du er selv ansvarlig for å forstå hva som 
står der. Kan du ikke engelsk? Da anbefaler vi at du spør noen du 
kjenner om hjelp til å oversette.
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Registrering innreiseskjema

Her skal du godta vilkårene ved krysse av i ”Yes”.

Det er viktig at du leser gjennom informasjonen som står 
på engelsk.

9. Du godtar Arubas lover og regler, og vil følge
myndighetenes bestemmelser og instrukser

10. Du bekrefter at du har fylt ut alle opplysninger korrekt 
og på ære og samvittighet

Teksten er på engelsk, og du er selv ansvarlig for å forstå hva
som står der. Kan du ikke engelsk? Da anbefaler vi at du spør
noen du kjenner om hjelp til å oversette.
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Bekreft utfylte opplysninger

I dette steget får du en oppsummering av 
opplysningene du har lagt inn.

Sjekk at opplysningene stemmer.

Hvis noe ikke er riktig, kan du gå tilbake med knappen 
”Back”og rette opp
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Bekreftelse

Du får nå opp en bekreftelse der du kan laste ned 
Boarding Qualifier, som er en QR-kode du skal 
vise frem ved avreise.

Du får også tilsendt bekreftelsen til e-
postadressen du har oppgitt.

Vær oppmerksom på at alle de reisende må ha 
hvert sitt innreiseskjema.
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