
Innreiseskjema til Sri Lanka

For at myndighetene lettere skal kunne spore og begrense covid-19- smitte, har
Sri Lanka innført kontroll ved innreise.

I skjemaet skal du blant annet fylle ut informasjon om fly og hotell samt 
personopplysninger. Detaljert veiledning får du på de neste sidene.

Unngå å bruke oversettelsesfunksjonen i nettleseren og la skjemaet være på 
engelsk.

Skjemaet er tilgjengelig online på https://airport.lk/health_declaration/index

Vær oppmerksom på at myndighetene på kort varsel kan gjøre endringer i
innreiseskjemaet. Dette er gjeldende versjon pr. 29. desember 2021.
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https://airport.lk/health_declaration/index


Registrering – Steg 1
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1. Skriv navnet ditt slik det står i passet

2. Skriv passnummer

3. Skriv e-postadressen din

4. Angi nasjonalitet

5. Skriv mobilnummeret som du kommer til å benytte på Sri 
Lanka

6. Velg kjønn (Male/Mann, Female/Kvinne)

7. Skriv adressen din på Sri Lanka

8. Angi hvilket distrikt du skal bo i (de fleste av Vings gjester 
reiser til Colombo)

9. Angi fødselsdatoen din

10. Skriv hvilket land du reiser fra

11. Angi avreisedato

12. Skriv flynummeret

13. Angi om du har hatt Covid-19

14. Angi hvilken dato du fikk Covid-19 (la det stå tomt hvis du 
ikke har hatt Covid-19)

15. Kryss i ruten for å bekrefte at du ikke er en robot 

16 Trykk på Next
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Registrering – Steg 2

1. Last opp et bilde av passet ditt ved å trykke på Choose File

2. Angi dato for den første vaksinesprøyten din

3. Angi hvilken vaksine du har fått

4. Last opp et bilde av koronasertifikatet ditt

5. Angi dato for den andre vaksinesprøyten din

6. Angi hvilken vaksine du har fått

7. Last opp samme bilde som i punkt 4.

8. Angi detaljer om din covid-test
PCR eller RAT (RAT står for antigen)

9. Angi dato for Covid-19-testen

10. Angi resultatet av testen 

11. Last opp bilde av ditt Covid-19 testresultat

12. Trykk på Confirm
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Avslutning

Teksten er på engelsk og det er ditt eget ansvar å lese den.
Hvis du ikke kan engelsk anbefaler vi at du får hjelp av noen som kan oversette.

Du er nå ferdig med registreringen av innreiseskjemaet.
Du kommer til å få en e-post fra health@airport.lk med QR-koden din og et 
referansenummer.
Skriv gjerne ut QR-koden og ha den tilgjengelig allerede ved innsjekking på 
avreiseflyplassen.

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

For å få opp QR-koden på skjermen, trykk på Show QR Code

mailto:health@airport.lk
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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.

Avslutning

For å skrive ut QR-koden med en gang, kan du trykke på Print QR Code


