Inreseformulär/Smittspårningsapp – Covid19 DXB Smart App
Hälsomyndigheten i Dubai har lanserat en app som hjälper dig att få
information gällande covid-19 symptom och hur du kan förhindra smitta.
Vi rekommenderar att du registrerar dig vid inresa till Dubai.
Syftet är att göra det lättare för myndigheterna att spåra covid-19-smitta
och minimera ny smittspridning.
Appen fungerar som en smittspårningsapp.
För att registrera sina uppgifter krävs det att du laddar ner en app i
telefonen som heter COVID19 DXB Smart App där du bland annat
ska fylla i information om ditt flyg, personuppgifter och ditt hotell.
Följande sidor ger en överblick.
Det finns inget krav på att fylla i detta formulär men vi
rekommenderar att du som resenär gör detta för att hjälpa till med
att minimera ny smittspridning.
Tryck på ”GET STARTED” för att börja.
Var uppmärksam på att Hälsomyndigheten med kort varsel kan göra
ändringar i appen. Denna version gäller per den 27 oktober 2021.
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REGISTRERING
För att kunna fylla i information i appen krävs det att du som resenär registrerar dig.

1. Tryck på Sign up
2. Tryck på Visitor
1

2

2

REGISTRERING
1. Ange fullständigt namn som det står skrivet i pass

1

2. Ange kön
3. Ange födelsedatum
4. Ange nationalitet
5. Ange passnummer

2

3

4
5

6. Ange ditt telefonnummer
7. Klicka på Submit för att gå vidare.
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+46
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REGISTRERING
1.

Kort efter att du fyllt i dina personuppgifter får du ett sms
i från myndigheterna i Dubai, där du ombeds bekräfta din registrering.
Sms:et är giltigt i 5 minuter.
Om du inte får ett sms, tryck på Send Again.
Notera den 6-siffriga koden och fyll i den i fältet.

2.

Tryck på Travelling to Dubai för att gå vidare

3.

Tryck på Air

4.

Tryck på “Enter Personal Information”
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Ifyllande av formulär – personlig information
1. Ange förnamn

1

2. Ange efternamn

2

3. Ange födelsedatum

3

4. Ange passnummer
5. Lämna fältet tomt

4
5

(Detta fält gäller endast för bosatta i Förenade Arabemiraten)
6

6. Ange ditt telefonnummer
7

7. Ange ett alternativ till det telefonnumret
(Skriv samma telefonnummer ifall du inte har ett annat telefonnummer)
8

8. Ange address till hotellet
(Alternativt address där du ska bo om du inte bor på hotell.)

9

9. Skriv hotellets namn
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(Alternativt lägenhetsnummer om du inte bor på hotell.)

10. Välj i rullgardinsmenyn vilket Emirat du ska bo i
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(Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Um AlQuwain, Ras al Khaimah, Fujairah)

11. Tryck på Submit för att gå vidare
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Ifyllande av formulär -medresenär
2
Om ni är flera som reser tillsammans och väljer att registrera er som grupp/familj
så kan ni lägga till flera resenärer i samma formulär.
1. Tryck på + Add Family Member
2. Ange förnamn

1

3
4
5

3. Ange efternamn
4. Ange passnummer
5. Ange födelsedatum

6

7

6. Ange kön
7. Har du blivit diagnostiserad med covid-19? Om ja, när?
Svara på frågan på engelska genom att skriva Yes eller No, om du skriver Yes, skriv vilket
datum och år du haft covid-19.
8. Har du rest till annat land de senaste 14 dagarna? Om ja, skriv vilket land

8

9

9. Har du haft feber eller luftvägssymptom “hosta, nysningar, svårt att andas” de
senaste 3 dagarna?
Har du de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som blivit diagnostiserad med
covid-19?
Välj Yes eller No
10. Har du en sjukförsäkring som är giltig i Förenade Arabemiraten?
Välj Yes eller No
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11. Tryck på Submit för att registrera
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Nu ska du fylla i uppgifter om din flygresa och ditt boende på resmålet.

1

1. Tryck på ”Enter Travel Information”
2. Ange ankomstdatum
3. Ange flightnummer
4. Ange sittplatsnummer ombord på flyget
Om du inte har fått ditt platsnummer än kan du få det genom att checka in online
(tidigast 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 har flygbolaget ditt riktiga
sittplatsnummer och kan uppdatera myndigheterna i Dubai.
5. Ange avreseflygplats
(Exempelvis Stockholm Arlanda)

2
3
4
5
6

6. Ange ankomstflygplats (International DUBAI AIRPORT)

7

7. Ange vilken terminal du landar på
Flyger du med Emirates väljer du terminal 3, flyger du inte Emirates väljer du terminal
1

8

9

8. Ange slutdestination i rullgardinsmenyn
(Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Um AlQuwain, Ras as Khaimah, Fujairah)

9. Klicka på Submit för att gå vidare.
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Du ska nu svara på ett par hälsofrågor.
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1. Tryck på ”Enter Consent Form”

3

2. Har du blivit diagnostiserad med covid-19?
Om ja, när?
Svara på frågan på engelska genom att skriva Yes eller No, om du
skriver Yes, skriv vilket datum och år du haft covid-19.

1

4

3. Har du rest till annat land de senaste 14 dagarna? Om ja,
skriv vilket land

5

4. Har du haft feber och luftvägssymptom “hosta,
nysningar, svårt att andas” de senaste 3 dagarna?

6

5. Har du, de senaste 14 dagarna varit I kontakt med någon
som blivit diagnostiserad med covid-19?
Välj Yes eller No
6. Har du en sjukförsäkring som är giltig i Förenade
Arabemiraten?
Välj Yes eller No
7. Tryck på signature för att skriva under.

7

8. Tryck på Submit för att registrera
8
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Avslutande registrering
Du har nu fyllt i alla steg i Hälsomyndighetens app till Dubai.
Dina uppgifter finns nu sparade hos Hälsomyndigheten.
Ingen bekräftelse skickas ut.
Covid19 DXB Smart App ger dig en överblick över smittspridning och statistik över hela världen.
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