
Innreiseskjema til Kapp Verde

For at myndighetene lettere skal kunne spore og begrense covid-19-
smitte, har Kapp Verde 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.

Skjemaet er tilgjengelig online på Controle Sanitária (gov.cv)

Skjemaet skal fylles ut før du reiser.

Vær oppmerksom på at myndighetene på kort varsel kan gjøre endringer i
innreiseskjema. Dette er gjeldende versjon pr. 8. mars 2022
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https://igrp.gov.cv/IGRP/app/webapps?r=controle_sanitario/FichaVigilanciaControleSanitario/index&dad=controle_sanitario&p_fwl_toolsbar_2=en_lang&target=_blank&isPublic=1


Før du starter

Før du starter utfyllingen av skjemaet anbefaler vi at du 
velger å fylle det ut på engelsk, da denne manualen tar 
utgangspunkt i den engelske versjonen.

Ikke bruk oversettelsesfunksjonen i nettleseren din, så 
unngår du feiloversettelser.

1. Velg den engelske versjonen
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Utfylling av skjema

Du skal nå fylle ut opplysninger om deg selv, din flyreise og passet ditt.

1. Skriv inn ditt fulle navn

2. Skriv inn kallenavn (ikke obligatorisk) 

3. Velg din ankomstdato

4. Skriv flynummeret ditt

5. Skriv setenummer på flyet (ikke obligatorisk)

6. Skriv passnummeret ditt

7. Velg passets utstedelsesdato

8. Velg passets utløpsdato

9. Skriv alderen din

10. Velg kjønn 
Masculino = Mann
Feminino = Kvinne

11. Velg nasjonalitet
Dinamarquês = Dansk
Finlandês = Finsk
Norueguês = Norsk
Sueco = Svensk

12. Velg hjemland
Dinamarca = Danmark
Finlandia = Finland
Noruega = Norsk
Suécia = Sverige
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Utfylling av skjema

Du skal nå fylle ut opplysninger om oppholdet ditt.

1. Oppgi hvor på Kapp Verde du skal på ferie
Reiser med Ving går oftest til øya ”Sal”. Hvis du er i tvil om hvilken øy du skal til, 
kan du se mer på reisebeviset ditt eller på Min side.

2. Skriv landsdel (ikke obligatorisk)

3. Skriv gatenavn (ikke obligatorisk)

4. Skriv by (ikke obligatorisk)

5. Skriv din e-postadresse

6. Skriv ditt mobilnummer

7. Skriv ditt jobbtelefonnummer (ikke obligatorisk)

8. Skriv navnet på hotellet ditt (ikke obligatorisk)

9. Skriv telefonnummer som kan kontaktes ved nødstilfelle (ikke obligatorisk)

10. Skriv din hjemmeadresse (ikke obligatorisk)

11. Svar på om du bor på Kapp Verde permanent
Yes = Ja
No = Nei

12. Skriv hvor mange dager du skal være på Kapp Verde
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Utfylling av skjema

Du skal nå fylle ut opplysninger om helsen din

1. Svar på om du har det internasjonale vaksinasjonssertifikatet mot gul 
feber eller ikke
Dette er ikke relevant for reiser fra Europa. Du skal derfor velge ”No”.

2. Svar på om du har vært ute og reist de siste 15 dagene

a) Hvis ja: Velg landene du har vært i de siste 15 dagene

3. Svar på om du har vært smittet med COVID-19 og er blitt friskmeldt 
mindre enn 90 dager før avreise

4. Svar på om du har hatt hoste de siste 8 dagene

5. Svar på om du har hatt feber de siste 8 dagene

6. Svar på om du er vaksinert mot COVID-19

7. Kryss av for hvilken type dokumentasjon du har med ved innreise
Gjelder innreiseskjemaet barn 0-12 år, velger du også ”Not Applicable”
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Avslutning

Du skal nå gjøre ferdig skjemaet.

1. Bekreft med et kryss i ruten, at alle inntastede opplysninger er korrekte

2. Trykk på ”Send”
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Avslutning

Ferdig! Du har nå fylt ut skjemaet. 
Det er korrekt utfylt når en grønn stripe er synlig helt øverst på siden.

Når innreiseskjemaet er ferdig utfylt, får du en QR-kode som skal fremvises på 
avreiseflyplassen og ved ankomst til Kapp Verde.

Nå skal du velge om du vil laste ned bekreftelsen med QR-koden eller om du vil ha den 
sendt på e-post. 

Vi anbefaler at du laster ned bekreftelsen da vi har opplevd utfordringer med å få 
bekreftelsen tilsendt på e-post. Skriv den eventuelt ut, så du har den tilgjengelig på 
papir når du skal reise.

1. Trykk for å laste ned bekreftelsen din

VIKTIG!
Som reisende er du selv ansvarlig for å ha fylt ut innreiseskjemaet korrekt og i rett tid 
før avreise. Hvis du ikke har fylt ut innreiseskjemaet, vil du bli nektet innreise til landet 
og du vil derfor allerede på avreiseflyplassen bli nektet ombordstigning. I dette tilfellet 
vil det ikke være mulig å få reisen refundert.
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