
Innreiseskjema til Mauritius

Mauritius har innført kontroll ved innreise slik at myndighetene lettere kan spore covid-19-smitte og
begrense ny smittespredning.

I skjemaet må du blant annet fylle ut person- og helseopplysninger samt informasjon om flyreise og
opphold på reisemålet. Følgende sider gir en oversikt over dette. 

Innreiseskjemaet er tilgjengelig online på Safe Mauritius (govmu.org)

Vær oppmerksom på at myndighetene på kort varsel kan gjøre endringer i innreiseskjemaet. 
Dette er gjeldende versjon pr. 7. mars 2022.
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https://safemauritius.govmu.org/


Registrering

Når du har fylt ut og sendt inn skjemaet elektronisk får du tilsendt skjemaet som et PDF-dokument til e-postadressen du har oppgitt. 
Dette skjemaet skal du skrive ut å ta med på reisen.

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

Kryss av i ”Non-Citizen” hvis du reiser til Mauritius 
som turist.

Kryss av i ”Citizen” hvis du er bosatt på Mauritius, 
er mauritisk statsborger eller har 
oppholdstillatelse.

Klikk på Next for å gå videre. 
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Utfylling av skjema

1. Oppgi flyselskap

2. Oppgi flynummeret

3. Skriv inn hvilket sete du har om bord i flyet
Hvis du ikke har forhåndsbestilt sete, kan du skrive 
«1A»

4. Oppgi ankomstdato

5. Oppgi ankomsttid

6. Oppgi formålet med reisen
De fleste som reiser med Ving velger Visit/Holiday

7. Trykk på Next for å gå videre

1 2 3

4 5 6

7
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Utfylling av skjema

1. Oppgi tittel

2. Skriv etternavnet ditt

3. Skriv fornavnet ditt

4. Skriv eventuelle mellomnavn (ikke obligatorisk)

5. Oppgi kjønn

6. Oppgi fødselsdatoen din

7. Oppgi yrke

8. Trykk på Next for å gå videre.

1 2 3 4

5 6 7

8
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Utfylling av skjema

1. Oppgi om du har besøkt andre land i løpet av de 
siste 6 månedene

2. Oppgi avreisested

3. Trykk på Next for å gå videre
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Utfylling av skjema

Har du hatt noen av følgende symptomer de siste 14 dager?

Kryss av i ”Yes” for ja eller ”No” for nei

1. Feber

2. Vondt i halsen

3. Vondt i leddene

4. Hoste

5. Pustebesvær

6. Utslett

7. Tap av smaks- og luktesans

8. Har du vært i kontakt med noen med covid-19?

9. Har du testet positivt for covid-19 de siste 7 dager?

10. Trykk på Next for å gå videre

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10
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Utfylling av skjema

1. Oppgi om du er vaksinert ved å krysse av i ”Yes” for ja eller ”No” 
for nei

2. Oppgi navnet på din 1. vaksinedose

3. Oppgi dato for din 1. vaksinedose

4. Oppgi navnet på din 2. vaksinedose

5. Oppgi dato for din 2. vaksinedose

6. Trykk på Next for å gå videre

1

2 3

4 5

6
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Utfylling av skjema

1. Oppgi mobilnummeret ditt inkludert landskode. 
Norge har landskode +47

2. Oppgi alternativt telefonnummer (ikke obligatorisk)

3. Oppgi telefonnummeret til arbeidsplassen din (ikke 
obligatorisk)

4. Oppgi e-postadressen din

5. Gjenta e-postadressen din

6. Oppgi nasjonaliteten din

7. Oppgi hvilket land du er født i

8. Oppgi hvilket land passet ditt er utstedt i

9. Oppgi passnummeret ditt

10. Oppgi utløpsdatoen på passet ditt

11. Trykk på Next for å gå videre.

1 2 3

4 5
6

7 8 9 10

11
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Utfylling av skjema

1. Oppgi hjemmeadressen din

2. Oppgi hus-/leilighetsnummer (ikke obligatorisk)

3. Oppgi hjemby/-sted

4. Oppgi hjemfylke

5. Oppgi hjemland

6. Oppgi postnummer 1 2 3

4 5 6
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Utfylling av skjema

1. Oppgi hvor mange dager du skal være på Mauritius

2. Oppgi et telefonnummer du kan nås på under 
oppholdet på Mauritius (f.eks. til hotellet – du finner 
det på hotellets hjemmeside – det må være
retningsnummer +230)

3. Denne ruten skal ikke fylles ut

4. Oppgi hvilket hotell du skal bo på (velg fra 
nedtrekksmenyen). Hvis du ikke finner ditt hotell der, 
krysser du av i  ”I am not staying at a hotel / my hotel 
isn't listed”

5. Oppgi adressen til hotellet

6. Oppgi rom-/leilighetsnummer (ikke obligatorisk)

7. Oppgi etternavnet til en kontaktperson på 
Mauritius, gjerne en i reisefølget ditt. Hvis du ikke har 
noen, oppgir du en kontaktperson hjemme.

8. Oppgi kontaktpersonens fornavn

9. Oppgi kontaktpersonens adresse

10. Oppgi kontaktpersonens e-postadresse

11. Oppgi kontaktpersonens mobilnummer

12. Trykk på Next for å gå videre 11

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

11
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Utfylling av skjema

1. Oppgi etternavnet til en person som kan nå deg i tilfelle 
en nødsituasjon skulle oppstå de neste 30 dagene

2. Oppgi personens fornavn

3. Oppgi personens adresse

4. Oppgi landet vedkommende bor i

5. Oppgi personens mobilnummer

6. Trykk på Next for å gå videre

I neste steg kommer du til en side som heter 
”Confirmation” der du må lese gjennom og kontrollere at 
all personlig informasjon stemmer. Oppdager du feil trykker
du ”Back” for å endre/rette opp. 
Er alle opplysninger korrekte krysser du av for at du har fylt
ut skjemaet på ære og samvittighet samt i ”I´m not a robot” 
og velger deretter ”Submit”
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Utfylling av skjema

Du er nå ferdig med utfyllingen av innreiseskjema til 
Mauritius.
Trykk på den grønne knappen ”Print Summary” for å 
skrive ut en kopi som du kan fremvise på flyplassen.

Du vil også motta en e-post fra  
healthmauritius@safemauritius.gov
Det er viktig at du leser gjennom informasjonen som 
står i e-posten – der finner du også et 
referansenummer.

Hvis du ikke kan engelsk anbefaler vi at du ber noen
om hjelp til å oversette.

Vær oppmerksom på at e-posten kan havne i 
søppelposten.

VIKTIG!
Som reisende er du selv ansvarlig for å fylle ut 
skjemaet korrekt og til riktig tid. Dersom du ikke har 
fylt ut skjemaet, kan du bli nektet innreise i landet 
og vil derfor også bli nektet ombordstigning på 
avreiseflyplassen. I et slikt tilfelle vil du ikke få 
refundert reisen.
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