
Innreiseskjema til Den dominikanske republikk

Den dominikanske republikk har innført kontrollved både innreise og utreise.
Målet er at myndighetene lettere skal kunne spore og begrense covid-19-smitte.

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.

Skjemaet ligger tilgjengelig online på eTicket (migracion.gob.do)

Det er obligatorisk at hver person fyller ut sitt eget skjema før avreise og før 
hjemreise.

Væroppmerksom på at myndighetene med kort varsel kan gjøre endringer i skjemaet. 
Denne versjonen gjelder pr. den 9. November 2022
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https://eticket.migracion.gob.do/


Registrering

Start med å endre
språk til engelsk 
oppe i det høyre
hjørnet

Du trykker
deretter på 
knappen ”E-
TICKET 
APPLICATION” for 
å starte
registreringen.
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Registrering

Vi anbefalerå ha dokumentet på engelsk, fremfor å bruke oversettelsesfunksjonen i nettleseren din 
(oversettelsen kan bli feil). Velg engelsk oppe til høyre i vinduet.

1. Klikk her hvis dere
er flere i reisefølget.

2. Skriv inn hvor
mange personer 
som reiser sammen
med deg

3. Sett kryss i ruten for 
å bevise at du ikke 
er en robot.

4. Når du har krysset i 
ruten får du opp en 
blå linje hvor det 
står ”SUBMIT”, trykk
på den
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Registrering

Du får en registreringskode som du 
skal lagre og benytte hvis du trenger
å logge inn senere. Kun til personlig 
bruk og skal ikke vises til andre.

1. Skriv adressen din

2. Skriv hvilket land du kommer fra

3. Skriv hvilken by

4. Skriv kommune

5. Skriv postnummer

6. Stopper du i andre land? Hvis ja, 
endre til Yes.

7. Kryss i ”Arrival” hvis du fyller ut 
skjemaet for utreisen.

8. Fylles kun ut på hjemreisen. Klikk
da på ”Departure”.
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Utfylling av skjema

1. Skriv dine fornavn

2. Skriv dine etternavn

3. Skriv fødselsdatoen din

4. Angi kjønn

5. Angi hvilket land du er født i 

6. Angi nasjonaliteten din 

7. Skriv passnummeret ditt

8. Gjenta passnummeret ditt

9. Angi sivilstatus

10. Angi yrket ditt

11.  Er du bosatt i Den dominikanske republikk uten
statsborgerskap? Ja/Nei (Hvis ja, fyll  ut resident number)

12. Leier du privat bosted? For eksempel Airbnb? Ja/Nei

13. Kommer du til å bo på hotell? Ja/Nei (Hvis ja, velg
hotellets navn fra rullgardinlisten)
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Utfylling av skjema

1. Velg avreiseflyplassen din

2. Fyll inn flynummeret ditt for den første
flyvningen. Du finner informasjonen på billetten
din eller Min side.

3. Velg avreisedato

4. Velg flyplassen du lander på.

5. Velg navnet på flyselskapet

6. Fyll inn bestillingsnummeret (ikke obligatorisk)

7. Velg hva som er formålet med turen
Velg ”Leisure” hvis du skal på ferie

8. Fyll inn hvor mange dager du skal være på Den 
dominikanske republikk (ikke obligatorisk)

9. Fyll inn e-postadressen din (ikke obligatorisk)

Klikk på ”next” når du er ferdig
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https://www.ving.no/logg-inn


Utfylling av skjema

Hvis du fylte inn at du reiser sammen med flere i 
forrige steg, skal du oppgi informasjon om dine 
medreisende her.
Skriv inn informasjon om din/dine medreisende på 
samme måte som på side 5 i manualen.

Hvis dere bor på samme hotell og adresse, så endrer 
du ”Are you going to stay at a hotel?” til ”Yes”

Du får opp en ny rute ”DO YOU WANT TO ASSIGN THE 
SAME HOTEL AS THE PRINCIPAL?”
Der trykker du ”YES” for å registrere at dere bor på 
samme hotell.
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Teksten er på engelsk, og det er ditt ansvar som reisende å vite hva du bekrefter. Hvis
du ikke kan engelsk, anbefaler vi at du får hjelp med oversettelsen av noen du kjenner.

Utfylling av skjema

1. Har du eller noen i reisefølget ditt 
med seg mer enn 10.000 USD eller 
tilsvarende i bagasjen? 

2. Har du med deg levende dyr, 
planter eller mat?

3. Har du med deg varer som du må 
betale skatt for? (Som må fortolles)

Hvis du reiser sammen med andre, 
gjør tilsvarende for de medreisende.
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Utfylling av skjema

Angi de landene du har 
besøkt de siste 30 dagene

Hvis du ikke har besøkt andre land, 
lar du den stå tom
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Utfylling av skjema

Har du de siste 72 timene hatt noen av følgende symptomer? Huk av ”None” hvis du ikke har noen symptomer. 

1. Ingen symptomer

2. Vondt i halsen

3. Verking i muskler

4. Hodepine

5. Rennende nese

6. Hoste

7. Frysninger

8. Pustevansker

9. Trøtthet

10. Feber

11. Skriv telefonnummeret
ditt inkludert landskode
- I Norge er landskoden +47

12. Angi datoen symptomene
dine startet (hvis du ikke har 
noen, lar du det stå tomt)

13. Gå videre ved å trykke på 
”NEXT”
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Teksten er på engelsk, og det er ditt ansvar som 
reisende å vite hva du bekrefter. Hvis du ikke kan 
engelsk, anbefaler vi at du får hjelp med 
oversettelsen av noen du kjenner.

Avslutning

Her skal du akseptere vilkårene ved å 
trykke på ”OK”.
Du aksepterer da at du har fylt ut alt 
korrekt på ære og samvittighet.
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Utfyllingav skjema

1. Har noen hjulpet deg å fylle ut 
skjemaet?
Klikk på Yes for ja og No for nei.

2. Hvis du trykker ja, så fyller du ut 
fullstendig navn på personen og hvilket 
forhold dere har.
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Avslutning

Når innreiseskjemaet er korrekt fylt ut 
får du en QR-kode som skal vises på 
avreiseflyplassen og ved ankomst til Den 
dominikanske republikk.

Vi anbefaler at du laster ned 
bekreftelsen, da vi har sett at det kan 
være vanskelig å få den sent på e-post. 
Hvis du vil, så kan du skrive den ut så du 
har den for hånden når du skal reise.

Trykk på ”Generate PDF” for å åpne og 
lagre PDF-en på datamaskinen din.

Husk å lagre registreringskoden som du 
fikk i starten av skjemaet. På neste side 
er det en forklaring hvis du trenger å 
logge inn på nytt.

VIKTIG!
Som reisende er du selv ansvarlig for å fylle ut alle innreisedokumenter fullstendig, 
korrekt og i tide, før avreise. Hvis du ikke har fylt ut innreiseskjemaet vil du bli 
nektet innreise i landet, og vil derfor allerede på avreiseflyplassen bli nektet 
ombordstigning. I slike tilfeller vil man ikke få refundert reisen.
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Avslutning

1. Hvis du ønsker å logge inn
på nytt, går du inn via samme 
link: eTicket 
(migracion.gob.do)
Trykk på ”Consult E-ticket 
Issued”

2. Fyll inn registreringskoden 
din og trykk på ”Access” for å 
få frem QR-koden din på nytt
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https://eticket.migracion.gob.do/

