
Innreiseskjema til Maldivene

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

I skjemaet skal du blant annet fylle ut person- og helseopplysninger samt 
informasjon om hotellet ditt på reisemålet. Følgende sider gir en oversikt over 
dette. 

Skjemaet er tilgjengelig online på Imuga - Maldives Immigration

Skjemaet kan tidligst fylles ut 48 timer før avreise, og det må være fylt ut ved 
avreise.

Alle reisende (også barn) skal ha et gyldig innreiseskjema.

Vær oppmerksom på at myndighetene på kort varsel kan gjøre endringer i
innreiseskjemaet. Dette er gjeldende versjon pr. 23. februar 2022.
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https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create


Utfylling av skjema

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

1. Du starter ved å velge ”Arrival”
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Utfylling av skjema

Du skal nå fylle inn personlige opplysninger.

1. Velg din nasjonalitet

2. Skriv inn fornavn

3. Skriv inn etternavn

4. Skriv inn passnummeret ditt

5. Velg kjønn

6. Velg det landet du er født i

7. Velg fødselsdatoen din

8. Velg datoen passet ditt utløper

9. Skriv inn e-postadresse
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Utfylling av skjema

Du skal nå fylle ut transportopplysninger. Du finner all informasjon 
om dette på din billet eller på Min Side på Ving.no

1. Velg hvilken flyplass du skal fly til

2. Skriv inn ditt telefonnummer inkl. landsnummer
I Norge er landsnummer +47

3. Skriv inn telefonnummeret inkl. landsnummer til et 
familiemedlem
I Norge er landsnummer +47

4. Velg ankomstdato

5. Skriv inn flynummeret ditt
Ofte er det en mellomlanding når man flyr til Maldivene. Hvis du har en 
mellomlanding på din reise, skal du skrive flynummeret på flyet som ankommer 
Maldivene.

6. Skriv inn setenummeret ditt på flyet (Ikke obligatorisk)

7. Angi landet hvor reisen din startet

8. Skriv antall dager du skal være på Maldivene

9. Velg det landet du bor i

10. Velg om du ankommer med fly eller med båt
Reiser med Ving er i utgangspunktet med fly, og du skal derfor velge ”By air”.
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Utfylling av skjema

Du skal nå fylle ut informasjon om oppholdet ditt.

1. Klikk på “Choose file” og last opp et bilde av deg selv

2. Angi hvilken øy du skal bo på

3. Angi hvilken resort du skal bo på

4. Angi adressen din på Maldivene

5. Velg grunnen til reisen din
De fleste reiser med Ving er feriereiser. Hvis dette også er tilfellet for 
deg skal du velge ”Holiday”.
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Utfylling av skjema

Hvis du reiser på ferie til Maldivene skal du ikke fylle ut 
feltene ”Employee Name”, ”Permit Number” og ”Permit
Expiry Date”.

6



Utfylling av skjema

Du skal nå fylle ut informasjon om gul feber. 

Vær oppmerksom på at dette i utgangspunktet ikke er 
relevant hvis du reiser fra et nordisk land.

1. Sett en hake hvis du har reist eller mellomlandet i et 
land med utbredt gul feber, de siste 6 dagene.

2. Sett en hake hvis du er vaksinert mot gul feber mer 
enn 10 dager før din ankomst til Maldivene.

3. Hvis du er vaksinert mot gul feber, skal du velge 
hvilken dato du ble vaksinert.
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Utfylling av skjema

Du skal nå fylle ut informasjon om COVID-19

1. Velg om du har hatt symptomer på COVID-19

a) Hvis du har hatt symptomer skal du velge hvilke

2. Sett en hake hvis du har planlagt hjemreisen din 
Pakkereiser med Ving har alltid en planlagt hjemreise, og derfor skal 
du huke av her.

3. Velg hjemreisedatoen din 

4. Sett en hake hvis det kreves en negativ PCR-test ved 
ankomst til hjemlandet ditt.   
Dette er ikke et krav hvis du flyr hjem til et nordisk land. 
Hvis dette er tilfellet for deg, skal du ikke sette en hake i denne 
boksen.

5. Velg om du har en negativ PCR-test, som er maks. 96 
timer gammel ved avreise til Maldivene

6. Last opp resultatet ditt fra PCR-testen din

7. Velg hvilken dato du har tatt PCR-testen

8. Velg resultatet av PCR-testen din
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Utfylling av skjema

Opplysninger om COVID-19 vaksine

1. Velg om du har testet positivt for COVID-19 innen de 
siste 3 måneder

2. Velg om du har fått første vaksinedose mot COVID-19

3. Velg hvilken vaksine du fikk som første dose

4. Velg dato for når du fikk første vaksinedose

5. Velg om du har fått andre vaksinedose mot COVID-19

6. Velg hvilken vaksine du fikk som andre dose

7. Velg dato for når du fikk andre dose

8. Last opp koronasertifikatet ditt
Du kan hente koronasertifikatet på helsenorge.no
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https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/covidpas/


Utfylling av skjema

Opplysninger om reisehistorikk

1. Velg de landene som du har besøkt eller
mellomlandet i de siste 14 dagene

2. Klikk på “Submit”
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Fullføring

Ferdig! Du har nå fylt ut innreiseskjemaet. 

Vi anbefaler at du tar vare på all dokumentasjon på at du 
har fylt ut skjemaet, hvor det skulle oppstå tvil ved 
ankomst til Maldivene.

1. Skriv ned koden som står under QR-koden, og gjem 
den så du kan vise den ved ankomst til Maldivene

2. Klikk på ”Save”

Du kommer nå til en ny side hvor du kan lagre 
bekreftelsen.

3. Klikk på ”Download” og lagre bekreftelsen digitalt 
eller skriv den ut så du kan vise den frem ved 
ankomst til Maldivene.
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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.


