
Innreiseskjema til Italia

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

I skjemaet må du fylle ut blant annet personopplysninger og informasjon
om flyreise og opphold. Følgende sider gir en oversikt over dette. 
Alle reisende må fylle ut et innreiseskjema. Barn kan registreres på samme 
skjema som en av foreldrene.

Unngå å bruke oversettelsesfunksjonen i nettleseren og bruk heller den 
engelske versjonen av skjemaet. 

Innreiseskjemaet er tilgjengelig online på https://app.euplf.eu/#/

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

Start med å klikke på knappen
“Start Here”
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Registrering

Oppgi ditt endelige reisemål.
Velg Italia i nedtrekksmenyen
Klikk på ”Continue” for å gå videre.

Angi hvilket transportmiddel du reiser til Italia med.

Velg ”Aircraft” hvis du skal reise med fly.
Skal du på cruise, velger du Cruise Ship/Pleasure Craft

Klikk på ”Continue” for å gå videre.
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Registrering

1. Før du logger inn må du 
krysse av for at du vil fylle ut 
skjemaet riktig og sannferdig.

2. Her må du også krysse av i 
ruten for å godkjenne
vilkårene.
Vilkårene er på engelsk og du 
er selv ansvarlig for å forstå
innholdet av det du 
godkjenner. Hvis du ikke kan 
engelsk anbefaler vi at du 
får hjelp av noen som kan 
oversette for deg.

3. Klikk på ”Continue” for å 
gå videre.
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Innlogging

Alle som skal reise til Italia må registrere
seg for å kunne fylle ut 
innreiseskjemaet.

1. Oppgi e-postadressen din

2. Skriv inn et valgfritt passord på 
minimum 6 tegn

3. Klikk på den røde knappen ”Register”
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Innlogging

Registrering

Når du har registrert deg vil du motta en e-post fra no-
reply@euplf.eu med bekreftelse og en link for å aktivere
brukerkontoen din.
Sjekk gjerne at e-posten ikke havner i uønsket/søppelpost.

1. Oppgi samme e-postadresse som tidligere

2. Oppgi samme passord som du valgte
tidligere

3. Gjenta passordet

4. Klikk på ”Register” for å gå videre
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Innlogging

Når du har klikket på linken i e-posten kommer du 
tilbake til Login

1. Skriv inn e-postadressen din 

2. Skriv inn passordet ditt

3. Klikk på den blå knappen ”Login”
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Utfylling av skjema

Her skal du oppgi om du flyr direkte eller 
har mellomlanding.

Velg ”Direct Flight” hvis du har bestilt
direktefly

Velg ”Non-Direct Flight” hvis du har bestilt
flyvning med mellomlanding

Klikk ”Continue” for å gå videre og få opp 
detaljer om flyvningen.
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Utfylling av skjema

Ved både direktefly og mellomlanding skal du fylle ut 
informasjonen til høyre.

1. Oppgi navnet på flyselskapet du flyr med

2. Oppgi flynummer

3. Oppgi setenummer
Har du ikke forhåndsbestilt sete kan du skrive f.eks. 1A (og 1B)

4. Oppgi hvilket land du flyr fra

5. Oppgi klokkeslett for flyavgang

6. Oppgi avreiseflyplassen

7. Oppgi dato og klokkeslett for landing (ankomst)

8. Oppgi hvilken flyplass du ankommer til i Italia

OBS! Hvis du har mellomlanding klikker du på 
som kommer opp hvis du har krysset av i ”Non Direct Flight” 
og legger in tilsvarende informasjon for neste flyvning

9. Klikk på ”Temporary Save” og deretter på ”Continue”
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Utfylling av skjema

1. Oppgi etternavnet ditt

2. Oppgi fornavnet ditt

3. Oppgi kjønn

4. Oppgi fødselsdatoen din
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Utfylling av skjema

5. Her krysser du av for at du reiser med pass. Da 
vil det dukke opp en ny rubrikk der du skal legge
inn passnummeret ditt.

6. Oppgi mobiltelefonnummeret ditt, inkludert
landskoden. Landskoden for Norge er +47

7.  Oppgi et alternativt telefonnummer. Hvis du 
ikke har det, kan du legge inn det samme 
nummeret som over.

8. Sjekk at mailadressen som kommer opp er 
riktig.

9. Klikk på ”Temporary Save” og deretter på 
”Continue”

mail@mail.se
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Utfylling av skjema

1. Oppgi hvilket land du er bosatt i

2. Oppgi hvilket fylke du bor i

3. Oppgi poststedet ditt

4. Oppgi postnummeret ditt

5. Oppgi gateadressen din

NB! 
Du kan ikke bruke bokstavene Æ, Ø og Å. 
Skriv i stedet ae, oe og aa. 
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Utfylling av skjema

6. Oppgi husnummeret ditt

7. Oppgi leilighetsnummeret ditt
Hvis du ikke bor i leilighet, skriv 1 for å komme videre

8. Denne ruten skal du ikke krysse av

9. Har du vært i andre land enn hjemlandet ditt i 
løpet av de siste 14 dagene før ankomst til Italia 
(transit teller ikke) må du trykke på ”Add
previously visited country” og oppgi disse

10. Trykk på ”Temporary Save” og deretter
”Continue”

Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att veta vad du godkänner. Kan du inte
engelska rekommenderar vi att du tar hjälp av någon som kan översätta.
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Utfylling av skjema

Her skal du oppgi hvor du skal bo under oppholdet
i Italia. Skal du reise rundt, holder det å oppgi det 
første stedet du skal bo.

1. Oppgi hvordan du skal bo – på hotell, 
cruiseskip, privat hus eller annet (Hotel/Cruise 
ship/House/Other)

2.  Her velger du Italy/IT

3. Oppgi hvilken provins du skal bo i

4. Oppgi byen du skal bo i

5. Oppgi navn på hotellet (ikke obligatorisk)

6. Oppgi gateadresse

7. Oppgi gatenummer/husnummer

8. Oppgi postnummer

9. Trykk på ”Temporary Save” og deretter
”Continue” for å gå videre.
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Utfylling av skjema

Her skal du legge inn kontaktopplysninger til en 
person som kan få tak i mens du er på reise – i 
tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå.

1. Skriv kontaktpersonens etternavn

2. Skriv kontaktpersonens fornavn

3. Oppgi hvilket land personen er i 

4. Oppgi byen kontaktpersonen er i
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Utfylling av skjema

Kontaktopplysninger forts.

5. Oppgi mobilnummer inkl. landskode/retningsnr. 
til kontaktpersonen 
Norge har +47

6. Oppgi et alternativt telefonnummer til
kontaktpersonen (hvis det ikke finnes skriver du inn
det samme mobilnummeret som over)

7. Oppgi e-postadresse til kontaktpersonen

8. Trykk på ”Temporary Save” og deretter
”Continue”
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Fullføring av innreiseskjema

1. Dobbeltsjekk at fødselsdatoen din stemmer

2. Oppgi hvor du ble født
Står under ”Place of Birth” i passet ditt

3. Oppgi landet du er født i

4. Oppgi nasjonalitet/statsborgerskap

5. Dersom du skal registrere mindreårige barn på samme 
skjema, krysser du av i denne ruten for å akseptere
ansvaret som foresatt for de du fører opp i skjemaet. 

Hvis du ikke skal registrere mindreårige, går du videre til side 18 i 
manualen

6.  Trykk på ”Add” for å registrere mindreårige
Du legger inn informasjonen og trykker på ”Add” en gang
til hvis du skal registrere flere.

Vilkårene står på engelsk og det er 
ditt ansvar å gjøre deg kjent med 
innholdet du aksepterer . Hvis du ikke 
forstår engelsk anbefaler vi at du får 
hjelp av noen som kan oversette for 
deg.
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Teksten er på engelsk og det er ditt ansvar å forstå innholdet i det du 
aksepterer. Hvis du ikke kan engelsk anbefaler vi deg å få hjelp av 
noen som kan oversette for deg.

Fullføring av innreiseskjema

7. Oppgi hvilke land du har besøkt/mellomlandet i de 
siste 14 dagene.
Hvis du skal fly direkte, og ikke har besøkt andre land, 
oppgir du landet du reiser fra.

8. Oppgi hvilke regioner du skal besøke i Italia.

9. Oppgi hvilken liste landet ditt står på
Reiser du fra Sverige/Norge/Danmark eller Finland velger du 
”List C (EU/EEA)”.

10. Når du har valgt ”List” får du opp ytterligere valg
der du krysser av for at du har gyldig koronasertifikat
med dokumentasjon på at du er fullvaksinert for min. 
14 dager siden, eller et negativt covid-19-testresultat 
som ikke er mer enn 48 timer gammelt.

11. Trykk på ”Temporary Save” og deretter ”Submit” for 
å fullføre utfyllingen av skjemaet.
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Fullført

Du har nå fullført utfyllingen av innreiseskjemaet og vil 
snart motta en e-post fra no-reply@euplf.eu med 
bekreftelse og en QR-kode i et vedlagt pdf-dokument.

Du må fremvise QR-koden allerede på avreiseflyplassen
og også ved ankomst til Italia.

Sjekk at e-posten ikke havner i uønsket/søppelpost.

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
også bli nektet ombordstigning på avreiseflyplassen. I et 
slikt tilfelle vil du ikke få refundert reisen.
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