
Inreseformulär till Mauritius

Mauritius har infört kontroll vid inresa. Syftet är att göra det lättare för myndigheterna att spåra covid-19-
smitta och minimera ny smittspridning.

I formuläret ska du bland annat fylla i information om ditt flyg, personuppgifter och ditt hotell.
Följande sidor ger en överblick. 

Undvik gärna översättningsfunktionen i din webbläsaren, och låt formuläret vara på engelska. Detta 
för att undvika felöversättningar. 

Formuläret finns tillgängligt online på https://www.mauritiustravelform.com/

Vid incheckningen kommer du att få visa upp din hälsodeklaration i utskriven version, så ha den gärna klar i 
god tid innan du checkar in på flygplatsen.

Var uppmärksam på att myndigheterna med kort varsel kan göra ändringar i formuläret. Denna version gäller
per den 3 november 2021.
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Registrering

Passagerare som reser till Mauritius behöver manuellt fylla i 5 sidor inreseformulär i pappersform varav fyra är för Hälsomyndigheten.
Efter att du fyllt i dokumentet elektroniskt får du ett PDF-dokument skickat till din angivna e-postadress. 

När du har fyllt i formuläret elektroniskt, får du formuläret som en PDF-fil på din mail. Detta formulär ska skrivas ut och skrivas under.

Har du problem att fylla i det elektroniska formuläret, kan du skriva ut det och fylla i det för hand.

Du behöver skriva ut och skriva under formuläret.
Är ni fler som reser så fyller varje resenär i ett eget formulär.

Du kan som tidigast fylla i detta formulär när det är mindre än 72 timmar kvar till avresa.
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Registrering

1. Ange avresedatum

2. Ange flightnummer 
på din sista sträcka på utresan, informationen 
hittar du på din biljett eller på Min Sida.

3. Ange ankomstdatum

4. Ange senaste flygplats innan 
Mauritius
senaste flygplatsen innan du anländer till 
Mauritius (där du mellanlandar)

1

3

2

4

Notering: Formuläret kan endast fyllas i som tidigast 72 timmar före avgång. Om du inte har möjlighet att fylla i 
formuläret online har du fortfarande möjlighet att skriva ut formuläret och fylla i det för hand.
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Registrering

1. Ange efternamn

2. Ange förnamn

3. Ange titel (Mr/Mrs/Miss)

4. Ange kön
M för man/F för tjej

5. Ange ditt födelsedatum 

6. Ange nationalitet 

7. Ange vilket land du är född i

8. Ange yrke
Ej obligatoriskt att fylla i

1

2

3

4

6

7

8

5
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Registrering

1. Ange passnummer

2. Ange landet där ditt pass är utfärdat

3. Ange hur länge ditt pass är giltigt

4. Kryssa i Yes om du är bosatt på 
Mauritius, är Mauritisk medborgare eller 
har uppehållstillstånd. Annars kryssar du i 
No

5. Nämn de länder du besökt de senaste 
sex månaderna. (Om du inte besökt några 
lämnar du fält 5-7 tomma.)

6. Ange datum för besöket

7. Ange hur många dagar du stannat där

1 2

3

4

5 6 7
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Registrering

1. Ange din hemadress

2. Ange stad

3. Ange kommun

4. Ange land

5. Ange ditt mobiltelefonnummer
Sverige har landskod +46

6. Ange ditt hemtelefonnummer
Ange ditt mobilnummer igen om du inte har 
hemtelefon

7. Ange telefonumret som du nås på 
när du är på Mauritius

8. Ange din mailadress

9. Upprepa din mailadress 

1 2

3 4

5

8

6 7

9
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Ifyllande av formulär

Har du följande dokument? Dessa dokument som är kryssade kommer att behövas och visas upp vid gränskontrollen på Mauritius.

1. Negativt covid-19 test före avresa

2. Vaccinationsintyg

3. Hotellvoucher
Finns i ditt resedokument

4. Reseförsäkring som täcker covid-19

1

2

3

4
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Ifyllande av formulär

Har du testat positivt för covid-19 de senaste 7 
dagarna?

1. Kryssa i Yes för ja eller No för nej

2. Ange datum för ditt negativa PCR-test, som max får 
vara 72 timmar gammalt vid avresa

3 Ange namn på vaccinationscentral

4. Ange landet där du gör ditt test

1

2

3 4
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Ifyllande av formulär

Reser du med en ovaccinerad vuxen?

Bocka i Yes för ja eller No för nej.

Om du bockar i Yes, skriv på engelska varför 
personen är ovaccinerad.
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Ifyllande av formulär

1. Ange adress på Mauritius där du ska bo
(Om du är besökande, skriv endast det första stället du 
ska bo på)

2. Stad

För hälsokontroll, ange länder som du besökt de 
senaste 14 dagarna (inklusive hamnar och 
flygplatser) Om du inte besökt några lämnar du fält 3-5 
tomt.

3. Ange länderna du besökt

4. Ange ankomstdatum

5. Ange hur många dagar du stannat där

1 2

3 4 5
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Ifyllande av formulär

Har du följande symptom? Kryssa i Yes för ja eller No för nej

1. Feber

2. Ont i halsen

3. Ont i leder

4. Hosta

5. Andningssvårigheter/Andnöd

6. Utslag

7. Plötsligt bortfall av lukt och smak

8. Under de senaste 14 dagarna, har du haft nära 
kontakt (I mer än 15 minuter eller direkt fysiskt kontakt) 
med någon som haft covid-19 symptom?

1 2 3

5
64

7

8
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Ifyllande av formulär

Ange kontaktinformation till en person som 
kan nå dig ifall nödsituation uppstår inom de 
kommande 30 dagarna

1. Ange fullständigt namn

2. Ange stad

3. Ange land

4. Ange personens email

5. Ange personens mobilnummer
+46 är landskod för Sverige

1 2 3

4 5
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Ifyllande av formulär

Varje person i sällskapet måste fylla i ett eget 
formulär.

Travel Companions Family
Ange familjemedlemmar som bor på samma 
adress. Ifall ni är fler familjemedlemmar än 4 på 
samma adress, så använd fälten nedanför också.
(Travel Companions Non-Family)

Här i fältet till höger fyller du i alla i ditt 
resesällskap.
1. Skriv efternamn
2. Skriv förnamn

Travel Companions Non-Family
Ange resesällskap som inte bor på samma adress. 
Ifall ni är fler än angivna rader så fyll i de sista 
personerna för hand efter att du skrivit ut 
formuläret.

1 2
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Slutförande

1. För att slutföra formuläret behöver du 
kryssa i rutan för att bevisa att du inte är en
robot.

2. Genom att kryssa i rutan ger jag samtycke 
till behandling av personuppgifter, eller 
personuppgifter jag har angett för personer 
under 16 år, i syfte att via e-post få ett ifyllt 
PDF-dokument som jag ska skriva ut och 
underteckna och överlämna till 
gränskontroll och Hälsomyndigheter vid 
inresa till Mauritius.

3. Tryck på ”Send me my PDF” för att få 
PDF:en skickad till din mailadress.

1

2

3
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Slutförande

Färdigt! 

Du har nu fyllt i formuläret och en bifogad pdf-fil kommer att skickas inom en till två minuter från 
noreply@mauritiustravelform.com till din angivna mailadress.

I fall du inte får något mail kolla gärna följande:
- Kolla så att du skrivit rätt mailadress i formuläret
- Kolla i skräpposten
- Undersök så att din mailkorg inte är full
- Försök med en annan mailadress om du inte mottagit mailet inom 20 minuter

Om inget av dessa alternativ gör att du får ett mail rekommenderar vi att du skriver ut formuläret och fyller i det för 
hand.
Kom ihåg att skriva ut alla sidor och skriva under formuläret och ha det lättillgängligt när du sen ska överlämna det till 
gränskontrollen. 

VIKTIGT!
Som resenär är du själv ansvarig för att fylla i formuläret korrekt och i god tid före avresan. Om
du inte fyllt i formuläret kommer du att bli nekad inresa i landet och får inte stiga ombord på
flyget på avreseflygplatsen. Skulle så vara fallet finns det ingen möjlighet att få tillbaka några 
pengar för resan.
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