
Erklæring/innreiseskjema til Frankrike

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

I skjemaet må du blant annet bekrefte at du ikke har noen symptomer på korona 
og at du ikke har vært i kontakt med en bekreftet smittet de siste 14 dagene.

Skjemaet er tilgjengelig online på:
Certificate of international travel / L'actu du Ministère / Actualités - Ministère de l'Intérieur 
(interieur.gouv.fr)

Husk at du må ta en utskrift av skjemaet og fremvise det allerede på avreiseflyplassen samt
når du ankommer reisemålet

Vær oppmerksom på at myndighetene på kort varsel kan gjøre endringer i skjemaet. 
Dette er gjeldende versjon pr. 30. november 2021.
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https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel


Nedlasting av skjemaet

Når du har klikket deg inn på linken, går 
du lengst ned på hjemmesiden der du 
kan åpne, lagre og skrive ut skjemaet.

Teksten er på engelsk, og det er ditt ansvar å forstå innholdet i det du godtar og skriver under 
på. Hvis du ikke kan 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 godtar og skriver under på. 
Hvis du ikke kan engelsk anbefaler vi at du får hjelp av noen som kan oversette for deg.

Erklæring

Utskrift av denne erklæringen må fremvises både ved 
innsjekk og i grensekontrollen.

1. Skriv ditt fulle navn, som du også signerer skjemaet
med

2. Skriv kjønn (Mr/Mrs)

3. Skriv fødselsdatoen din

4. Skriv nasjonaliteten din

5. Skriv adressen din

6. Skriv avreisested (by/land)

7. Skriv ditt endelige reisemål (by/land)
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Erklæring

1. Sett kryss her for at du på ære og samvittighet bekrefter at du ikke 
har hatt noen av følgende symptomer i løpet av de siste 48 timene:

- Feber eller frostanfall

- Hoste eller verre hoste enn vanlig

- Unormal trøtthet

- Unormalt tung pust eller pustevansker når du snakker eller ved den 
minste anstrengelse

- Unormal smerte eller verk i muskler og ledd

- Unormal hodepine

- Tap av smak- og luktesans

- Unormal diaré

2. Sett kryss her for at du på ære og samvittighet bekrefter at du ikke er 
kjent med at du – i løpet av de siste 14 dagene før avreise - har vært i 
kontakt med personer som har fått bekreftet covid-19-smitte.

3. Skriv sted og dato for utfyllingen av skjemaet

4. Signer skjemaet
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Uten denne erklæringen er det for tiden ikke mulig å reise til 
Frankrike. Allerede på avreiseflyplassen må du fremvise
erklæringen, så sørg for å ha den tilgjengelig når du skal 
sjekke inn.

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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