
Inreseformulär till Madeira – ”Madeira Traveler Registration”

Portugal har infört kontroller vid inresa till landet så att myndigheterna enklare kan spåra Covid-19 och minimera
ny smittspridning. I inreseformuläret ska du bland annat fylla i information om ditt flyg, personuppgifter och ditt
hotell. Följande sidor beskriver närmare hur du går tillväga. 

Undvik gärna översättningsfunktionen i din webbläsaren, och låt formuläret vara på engelska. Detta för att 
undvika felöversättningar, t.ex. av flygbolagets namn.

Var uppmärksam på att alla i resesällskapet måste ha ett giltigt inreseformulär.
Resenärer från 12 år måste fylla i ett eget individuellt inreseformulär. 
Barn 0-11 år kan skrivas in i den ene föräldrens formulär.

Inreseformuläret finns tillgängligt online på https://madeirasafe.com/#/login och kan fyllas i mellan 48 till 12 
timmar innan avresa. Var uppmärksam på att myndigheterna med kort varsel kan ändra inreseformulären. 

Denna version gäller per den 27 augusti 2021.
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https://madeirasafe.com/


Registrering

För att kunna fylla i formuläret och eventuellt redigera i den vid ett senare 
tillfälle, krävs det att du som resenär registrerar dig hos Madeiras myndigheter.

Det är endast möjligt att fylla i ett formulär per login och varje resenär från 12 
ska därför registrera sig på hemsidan med varsin email-adress.

Du registrerar dig genom att klicka på ”Sign Up” på startsidan.
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Registrering

På sidan för redigering ska du sedan göra följande: 

1. Skriv in ditt fullständiga namn, som det står i passet

2. Fyll i din email-adress
Du kommer att få en bekräftelse till den angivna email-
adressen.

3. Fyll i telefonnummer

4. Välj ett lösenord

5. Bekräfta att du har läst och godkänner villkoren genom 
att klicka på markörerna.

6. Klik på knappen ”Save”
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Registrering

Fyll nu i dina personuppgifter

1. Ange födelsedatum

2. Välj kön

3. Fyll i om du är turist, bosatt eller immigrant till Madeira 

4. Ange passnummer

5. Fyll i avreseland

6. Ange din hemadress

7. Bekräfta att informationen är korrekt genom att klicka på 
markören.

8. Klicka på ”Next" för att fortsätta 

Male = Mand 
Female = Kvinna
Other = Annat
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Registrering

När du har fyllt i alla informationer kan du fylla i 
förmuläret. 

1. Klicka på ”Home”
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Fyll i formuläret

På denna sida ska du fylla i information om din 
resa.

1. Klicka på ”Add your arrival date”
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Fyll i formuläret

På denna sida ska du fylla i information om din resa:

1. Fyll i om du är turist, bosatt eller immigrant till Madeira 

2. Välj hur du ankommer till Madeira 
Resan med Ving sker med flyg och därför ska du här välja 
"Plane". 

3. Ange ditt flygnummer

4. Ange din sittplats ombord på flygplanet
Om du inte har fått din sittplats ombord på flyget ännu på flyget ännu, så kan du få 
det genom att checka in online, (det kan du göra 24 timmar innan avresa). 
Om du inte har möjlighet att checka in online eller inte har möjlighet att fylla i 
inreseformuläret efter att du har checkat in, kan du skriva "1A".
Om det skulle bli nödvändigt med smittspårning så har flygbolaget ditt riktiga 
sittplatsnummer och kan uppdatera myndigheterna på Madeira.

5. Klicka på ”Next”
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Fyll i formuläret

Fyll i hemadressen och information om din vistelse på 
Madeira. 

1. Ange ankomstdatum till Madeira 

2. Ange avresedatum från Madeira 

3. Fyll i var du ska bo på Madeira 
De flesta gäster som reser med Ving kommer att bo i 
Funchal.

4. Ange adressen till hotellet eller lägenheten där du 
bor på Madeira 

5. Klicka på "Nästa" för att fortsätta 
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Fyll i formuläret

Du ska nu uppge vem du reser tillsammans med.

Observera att alla resenärer från 12 års ålder måste 
fylla i sitt eget individuellt inreseformulär. Det 
räcker inte med att de listas på den här sidan.

1. Fyll även i namn på medresenärer över 12 år

2. Om du reser med barn under 12 år, klicka på 
markören så att den blir blå

A. Ange fullständigt namn och ålder för de barn 
som är under 12 år

3. Tryck därefter på "Next" 
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Fyll i formuläret

Fyll i detaljer om COVID-19. 

1. Klicka på markören om du har varit i 
kontakt med en bekräftad eller möjlig 
COVID-19-infektion under de senaste 14 
dagarna.

2. Klicka på markören om du själv har 
bekräftats infekterad med COVID-19. 

A. Om du klickar på den andra 
markören måste du markera att du 
inte längre är smittad och fylla i det 
datum när du förklarades frisk. 

3. Klicka på "Next" för att fortsätta 
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Avslutande registrering

Du är nu färdig och har fyllt i inreseformuläret till 
Madeira.

Du kan behöva bifoga dokumentation som visar att du 
har ett negativt Covidtest eller dokumentation på 
immunitet eller vaccination. Det finns dock inget krav 
på att fylla i detta formulär.

Vid ankomst till Madeira måste du visa upp en QR-kod. 
Du hittar koden på startsidan när du har loggat in. 

Du ska kunna uppvisa QR-koden i antingen 
pappersformat eller digitalt på din mobil/surfplatta. 

Observera! Du kommer inte få QR-koden till din email-
adress. 
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