
Innreiseskjema til Mauritius

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

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

Innreiseskjemaet er tilgjengelig online på https://www.mauritiustravelform.com/

Ved innsjekk må du vise en utskrift av innreiseskjemaet, så sørg for å ha det klart i god tid før du sjekker inn
på flyplassen.

Vær oppmerksom på at myndighetene på kort varsel kan gjøre endringer i innreiseskjemaet. Dette er gjeldende
versjon pr. 3. november 2021.
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Registrering

Passasjerer som reiser til Mauritius må manuelt fylle ut 5 sider i innreiseskjemaet, hvorav 4 er til helsemyndighetene.

Når du har fylt ut og sendt inn skjemaet elektronisk får du tilsendt skjemaet som et PDF-dokument til e-postadressen din. Dette
skjemaet må du printe ut og signere.

Har du problemer med å fylle ut det elektroniske skjemaet, kan du ta en utskrift og fylle det ut for hånd.

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

Du kan tidligst fylle ut skjemaet når det er mindre enn 72 timer til avreise.
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Registrering

1. Velg avreisedato

2. Skriv flynummeret
på den siste strekningen, altså det flyet du 
ankommer Mauritius med. Informasjonen
finner du på billetten din og på Min Side.

3. Velg ankomstdato

4.Oppgi avreiseflyplass
Den flyplassen du reiser fra på siste strekning, 
før du ankommer Mauritius, altså siste 
mellomlanding

1

3

2

4

NB! Skjemaet kan tidligst fylles ut 72 timer før flyavgang. Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut skjemaet online, kan 
du ta en utskrift og fylle det ut for hånd.
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Registrering

1. Skriv etternavn

2. Skriv fornavn

3. Velg tittel (Mr/Mrs/Miss)

4. Velg kjønn
M for mann/F for kvinne

5. Velg fødselsdatoen din 

6. Velg nasjonaliteten din 

7. Velg landet der du er født

8. Oppgi hvilket yrke du har
Ikke obligatorisk
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Registrering

1. Skriv inn passnummeret ditt

2. Velg landet der passet ble utstedt

3. Oppgi siste gyldighetsdato på passet 
ditt 

4. Sett et kryss i ”Yes” hvis du er bosatt på  
Mauritius, er mauritisk statsborger eller 
har oppholdstillatelse. Ellers setter du et 
kryss i ”No”

5. Oppgi alle land du ev. har besøkt de 
siste seks måneder. (Har du ikke besøkt noen
land lar du felt 5-7 stå tomme.)

6. Oppgi dato for besøket

7. Oppgi hvor lenge du oppholdt deg der

1 2

3

4
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Registrering

1. Skriv hjemmeadressen din

2. Skriv hjemby/poststed

3. Skriv hjemfylket ditt

4. Velg hjemlandet ditt

5. Oppgi mobilnummeret ditt
Norge har landskode +47

6. Oppgi fasttelefonnummeret ditt
Skriv mobilnummeret ditt på nytt dersom du 
ikke har fasttelefon

7. Oppgi telefonnummeret du kan nås 
på under oppholdet på Mauritius

8. Oppgi e-postadressen din

9. Gjenta e-postadressen din 
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Utfylling av skjema

Her skal du svare på om du har de følgende dokumenter. De dokumentene som er krysset av, må du vise frem når du ankommer 
Mauritius.

1. Negativ covid-19-test tatt før avreise

2. Vaksinebevis

3. Hotellvoucher
Finnes i reisedokumentene dine

4. Reiseforsikring som dekker covid-19

1

2

3

4
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Utfylling av skjema

Har du testet positivt for covid-19 de siste 7 dagene?

1. Sett kryss i ”Yes” for ja eller ”No” for nei

2. Oppgi datoen for den negative PCR-testen, som kan 
være maks. 72 timer gammel ved avreise

3 Oppgi navnet på vaksinasjonsstedet

4. Velg det landet der du ble testet

1

2

3 4
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Utfylling av skjema

Reiser du med en ikke fullvaksinert voksen?

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

Dersom du svarer ja, forklar på engelsk hvorfor
personen ikke er fullvaksinert.
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Utfylling av skjema

1. Oppgi adressen der du skal bo på Mauritius
(Hvis du er turist skriver du adressen til hotellet)

2. Oppgi byen du skal bo i

Hvis du har besøkt andre land de siste 14 dagene, 
skal du her oppgi hvilke (inkludert havner og
flyplasser) Hvis du ikke har vært i andre land, lar du felt
3-5 stå tomme.

3. Velg de(t) land(ene) du har besøkt

4. Oppgi ankomstdato for besøket

5. Oppgi hvor mange dager besøket varte

1 2

3 4 5
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Utfylling av skjema

Har du noen av følgende symptomer? 
Sett kryss i ”Yes” for ja eller ”No” for nei

1. Feber

2. Vondt i halsen

3. Vondt i leddene

4. Hoste

5. Pustebesvær/Åndenød

6. Utslett

7. Plutselig tap av lukt- og smakssans

8. Har du i løpet av de siste 14 dagene vært i 
nærkontakt (mer enn 15 minutter eller direkte fysisk 
kontakt) med noen som har hatt symptomer på covid-
19?

1 2 3
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Utfylling av skjema

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

1. Skriv fullt navn

2. Skriv byen vedkommende bor i

3. Velg det landet vedkommende bor i

4. Skriv vedkommendes e-postadresse

5. Skriv vedkommendes mobilnummer
Landskoden for Norge er +47

1 2 3

4 5
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Utfylling av skjema

NB! Alle personer i reisefølget må fylle ut hvert
sitt skjema.

Travel Companions Family
Oppgi etternavn (1) og fornavn (2) på alle
familiemedlemmer som bor på samme adresse. 
Er dere flere enn 4 personer i samme husstand, 
kan feltene under også benyttes.
(Travel Companions Non-Family)

Travel Companions Non-Family
Oppgi etternavn og fornavn på medreisende som 
ikke bor på samme adresse. Er det ikke nok felt til
alle, kan du skrive de resterende for hånd når du 
har printet ut skjemaet.

1 2
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Fullføring

1. For å fullføre utfyllingen må du sette et 
kryss i ruten for å bevise at du ikke er en 
robot.

2. Ved å krysse av i denne ruten gir du ditt 
samtykke til behandling av dine
personopplysninger og/eller 
personopplysninger du har lagt inn for 
personer under 16 år, med det formål å få  
det utfylte skjemaet tilsendt på e-post som 
et PDF-dokument som du skal printe ut og
signere samt levere til de lokale 
myndigheter ved innreise til Mauritius.

3. Trykk på ”Send me my PDF” for å få PDF-
filen sendt til din e-postadresse.

1

2

3
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Fullført

Du har nå fullført utfyllingen av skjemaet, og vil om kort tid motta pdf-dokumentet som vedlegg i en e-post fra
noreply@mauritiustravelform.com

Hvis du ikke mottar denne e-posten bør du gjøre følgende:
- Sjekk at du har skrevet e-postadressen korrekt i skjemaet
- Sjekk om e-posten har havnet i søppelpost/uønsket
- Sjekk om innboksen din er full
- Prøv med en annen e-postadresse dersom du ikke mottar mailen innen 20 minutter

Hvis ingen av disse alternativene bidrar til at du mottar e-posten, anbefaler vi at du skriver ut skjemaet og fyller det ut 
for hånd.
Husk at du må skrive ut alle sider og signere skjemaet. Husk også å ha det lett tilgjengelig på reisen, så du kan levere det til
de lokale myndighetene ved ankomst.

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