
Innreiseskjema – Covid19 DXB Smart App

Helsemyndighetene i Dubai har lansert en app som hjelper deg å få 
informasjon vedrørende covid-19-symptomer og hvordan du kan 
forhindre smitte. Vi anbefaler at du registrerer deg ved innreise til Dubai.
Målet er å gjøre det enklere for myndighetene å spore covid-19-smitte og
minimere ny smittespredning. 
Appen fungerer som en smittesporingsapp.

For å registrere dine opplysninger må du laste ned en app til 
telefonen som heter COVID19 DXB Smart App hvor du blant annet
skal fylle inn informasjon om flyet, personlige opplysninger og om
hotellet ditt. Følgende sider gir et overblikk. 

Det er ingen krav om å fylle ut skjemaet, men vi anbefaler at du 
som reisende gjør dette for å hjelpe til med å minimere ny 
smittespredning.

Trykk på ”GET STARTED” for å begynne.

Vær oppmerksom på at helsemyndighetene med kort varsel kan gjøre
endringer i appen. Denne versjonen gjelder pr. 27. oktober 2021.
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REGISTRERING

For å kunne fylle inn informasjon i appen kreves det at du som reisende registrerer deg.

1. Trykk på «Sign up»

2. Trykk på «Visitor»
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REGISTRERING

1. Skriv fullstendig navn som det står skrevet i passet

2. Angi kjønn

3. Skriv fødselsdato

4. Skriv nasjonalitet

5. Skriv passnummer 

6. Skriv telefonnummeret ditt 

7. Klikk på «Submit» for å gå videre.
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REGISTRERING

1. Kort tid etter at du har fylt inn personlig informasjon, får du en SMS fra 
myndighetene i Dubai, hvor du blir bedt om å bekrefte registreringen din. 
SMS-en er gyldig i 5 minutter.

Hvis du ikke får en SMS, trykk på «Send Again»
Noter den 6-sifrede koden og fyll den inn i feltet.

2. Trykk på «Travelling to Dubai» for å gå videre

3. Trykk på «Air»

4. Trykk på “Enter Personal Information”
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Utfylling av skjema – personlig informasjon

1. Skriv fornavn

2. Skriv etternavn

3. Skriv fødselsdato

4. Skriv passnummer

5. La feltet være tomt 
(Dette feltet gjelder kun for innbyggere i De forente arabiske emirater)

6. Skriv telefonnummeret ditt

7. Skriv et alternativ til telefonnummeret
(Skriv det samme telefonnummeret hvis du ikke har et annet)

8. Skriv adressen til hotellet 
(Eller adressen til stedet du skal bo hvis det ikke er på hotell)

9. Skriv hotellets navn 
(Eller leilighetsnummer hvis du ikke bor på hotell)

10. Velg i rullgardinmenyen hvilket Emirat du skal bo i
(Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Um AlQuwain, Ras al Khaimah, Fujairah)

11. Trykk på «Submit» for å gå videre 5
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Utfylling av skjema – medreisende 

Hvis dere er flere som reiser sammen og velger å registrere dere som 
gruppe/familie, så kan dere legge til flere reisende i samme skjema.

6

1. Trykk på «+ Add Family Member»

2. Skriv fornavn

3. Skriv etternavn

4. Skriv passnummer

5. Skriv fødselsdato

6. Angi kjønn

7. Har du blitt diagnostisert med covid-19? Hvis ja, når?
Svar på spørsmålet på engelsk ved å skrive Yes eller No, hvis du skriver Yes, skriv hvilken 
dato og år du hadde covid-19.

8. Har du reist til et annet land de siste 14 dagene? Hvis ja, skriv hvilket land

9. Har du hatt feber eller luftveissymptomer “hoste, nysing, vanskeligheter med å 
puste” de siste 3 dagene?

Har du de siste 14 dagene vært i kontakt med noen som har blitt diagnostisert med 
covid-19?
Velg Yes eller No

10. Har du en helseforsikring som er gyldig i De forente arabiske emirater?
Velg Yes eller No

11. Trykk på «Submit» for å registrere
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Nå skal du fylle inn opplysninger om flyreisen og bostedet på reisemålet.

1. Trykk på «Enter Travel Information»

2. Skriv ankomstdato 

3. Skriv flightnummer

4. Skriv setenummer om bord på flyet
Hvis du ikke har fått setenummeret ditt enda, kan du få det ved å sjekke inn online 
(tidligst 24 timer før avreise). Hvis du ikke har mulighet til å sjekke inn online eller 
ikke har mulighet til å fylle ut innreiseskjemaet etter at du har sjekket inn, kan du 
skrive "1A". Hvis det blir nødvendig med smittesporing, har flyselskapet ditt riktig 
setenummer og kan oppdatere myndighetene i Dubai.

5. Skriv avreiseflyplass
(For eksempel Oslo Lufthavn)

6. Skriv ankomstflyplass (International DUBAI AIRPORT)

7. Skriv hvilken terminal du lander på
Flyr du med Emirates velger du terminal 3, flyr du ikke Emirates velger du terminal 1

8. Velg destinasjon i rullgardinmenyen
(Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Um AlQuwain, Ras as Khaimah, Fujairah)

9. Klikk på «Submit» for å gå videre.
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Du skal nå svare på noen helsespørsmål.

1. Trykk på «Enter Consent Form»

2. Har du blitt diagnostisert med covid-19? 
Hvis ja, når?
Svar på spørsmålet på engelsk ved å skrive Yes eller No. Hvis du skriver 
Yes, skriv hvilken dato og år du hadde covid-19.

3. Har du reist til et annet land de siste 14 dagene? Hvis ja, 
skriv hvilket land

4. Har du hatt feber og luftveisymptomer “hoste, nysing, 
vanskeligheter med å puste” de siste 3 dagene?

5. Har du, de siste 14 dagene vært i kontakt med noen som 
har blitt diagnostisert med covid-19?
Velg Yes eller No

6. Har du en helseforsikring som er gyldig i De forente 
arabiske emirater?
Velg Yes eller No

7. Trykk på «Signature» for å skrive under. 

8. Trykk på «Submit» for å registrere
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Avsluttende registrering

Du har nå fylt ut alle steg i helsemyndighetens app for Dubai.
Dine opplysninger ligger lagret hos helsemyndighetene. Det sendes ikke ut bekreftelse.

Covid19 DXB Smart App gir deg et overblikk over smittespredning og statistikk over hele verden.
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