
Inreseformulär till Dominikanska Republiken

Dominikanska Republiken har infört kontroll vid både inresa och utresa.
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 eTicket (migracion.gob.do)

Det är obligatoriskt att varje resenär fyller i varsitt formuläret innan avresa och innan 
hemresa.

Var uppmärksam på att myndigheterna med kort varsel kan göra ändringar i formuläret. 
Denna version gäller per den 8 November 2021.
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https://eticket.migracion.gob.do/


Registrering

Börja med att 
ändra språk till 
engelska uppe i 
högra hörnet 

Du trycker sedan  
på knappen ”E-
TICKET 
APPLICATION för 
att starta 
registreringen.
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Registrering

1. Klicka i om ni är fler 
i sällskapet genom 
att trycka på 
markeringen.

2. Skriv in hur många 
personer som reser 
tillsammans med 
dig

3. Kryssa i rutan för 
att bevisa att du 
inte är en robot.

4. När du kryssat i 
rutan får du upp en 
blå rad där det står 
SUBMIT, tryck på 
den

1
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3

4
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Registrering

Du får en applikations kod som du 
ska spara och använda ifall du 
behöver logga in vid ett senare 
tillfälle. Skall användas för eget bruk 
och inte visas för någon.

1. Ange din adress

2. Ange vilket land du kommer ifrån

3. Ange vilken stad

4. Ange kommun 

5. Ange postnummer

6. Gör du stopp i andra länder? Om 
ja, ändra till Yes.

7. Kryssa i Arrival om du fyller i detta 
formulär för utresan.

8. Fylls endast i på hemresan. Klicka 
då i Departure
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Ifyllande av formulär

1. Ange dina förnamn

2. Ange dina efternamn

3. Ange ditt födelsedatum

4. Ange kön

5. Ange vilket land du är född i 

6. Ange din nationalitet 

7. Ange passnummer

8. Upprepa ditt passnummer

9. Ange civilstatus

10. Ange ditt yrke

11.  Är du bosatt i Dominikanska Republiken utan 
medborgarskap? Ja/Nej (Om ja, fyll i residensnummer)

12. Hyr du ett privat boende? Exempelvis Airbnb? Ja/Nej

13. Kommer du att bo på hotell? Ja/Nej (Om ja, fyll i 
hotellets namn från rullgardinslistan)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10
11 12

13
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Ifyllande av formulär

1. Ange din avreseort

2. Ange ditt flygnummer för första flygningen
Informationen hittar du på din biljett eller på Min Sida.

3. Ange avresedatum 

4. Ange senaste avreseflygplats (där du mellanlandar)

5. Ange flygnummer där du mellanlandar

6. Ange avresedatum från mellanlandning 

7. Ange flygplats där du landar på Dominikanska 
Republiken (Exempel PUJ Aeropuerto Internacional De 
Punta Cana) 

8. Ange namn på flygbolag

9. Ange bokningsnummer för flyg ej obligatorisk

Numret hittar du på din biljett 

10. Ange syfte med resan 
Ska du på semester väljer du ”Leisure”

11. Ange hur många dagar du stannar

12. Ange din e-postadress ej obligatorisk

1 2 3

4 5

7 8 9
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http://www.spies.dk/minside


Ifyllande av formulär

Du kommer nu till en likadan sida där du fyller i 
information om din/dina medresenärer. 
Ange information om din/dina medresenärer på 
samma sätt som på sidan 5 i manualen.

Om ni bor på samma hotell och adress så ändrar du 
”Are you going to stay at a hotel?” till Yes

Du får upp en ny ruta ”DO YOU WANT TO ASSIGN THE 
SAME HOTEL AS THE PRINCIPAL?”
Där du trycker YES för att registrera att ni bor på 
samma hotell.
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Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att ta del av informationen. Kan du
inte engelska rekommenderar vi att du ber någon du känner om hjälp med att
översätta.

Ifyllande av formulär

1. Har du eller ditt resesällskap  
med sig mer än 10.000 USD 
eller motsvarande i bagaget? 

2. Har du med dig levande djur, 
växter eller livsmedel?

3. Har du med dig varor som du 
behöver betala skatt för? (Som 
behöver tullas)

1

2

3
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Ifyllande av formulär

1. Ange länder du 
mellanlandar i innan du 
ankommer till 
Dominikanska Repuliken

2. Ange de länder du 
besökt de senaste 30 
dagarna 
Om du ej besökt några lämnar 
du den tom

1

2
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Ifyllande av formulär

Har du under de senaste 72 timmarna upplevt några av följande symtom? Bocka i ”None” ifall du inte har några symtom. 

1. Inga symtom

2. Ont i halsen

3. Muskelvärk

4. Huvudvärk

5. Rinnsnuva

6. Hosta

7. Frossa

8. Andningssvårigheter

9. Trötthet

10. Feber

11. Ange ditt telefonnummer 
inklusive landskod
- I Sverige är landskoden +46

12. Ange datum när dina 
symtom startade Om du inte har 

några, lämna tomt

13. Gå vidare genom att 
trycka på NEXT
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Ifyllande av formulär

1. Har någon hjälpt dig att fylla i 
formuläret?
Klicka på Yes för ja och No för nej.

2. Om du trycker ja så fyll i fullständigt 
namn på personen och vad ni har för 
relation.

1

2

11



Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att ta 
del av informationen. Kan du
inte engelska rekommenderar vi att du ber någon
du känner om hjälp med att översätta.

Avslutning

Här ska du acceptera villkoren genom att 
trycka på OK.
Du accepterar då att du fyllt i allting 
korrekt på heder och samvete.
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Avslutning

När inreseformuläret är korrekt ifyllt får 
du en QR-kod som ska uppvisas på 
avreseflygplatsen och vid ankomst till 
Dominikanska Republiken.

Vi rekommenderar att du laddar ner 
bekräftelsen, då vi sett svårigheter med 
att få bekräftelsen skickad per e-post. 
Om du vill kan du skriva ut den så du har 
den i handen när du ska resa. 

Tryck på ”Generate PDF” för att öppna 
och spara ner PDF:en på din dator.

Kom ihåg att spara din applikationskod 
som du fick i början av formuläret. På 
nästa sida finns en förklaring ifall du 
behöver logga in på nytt.

VIKTIGT!
Som resenär är du själv ansvarig för att fylla i formuläret korrekt och i tid 
innan avresa och hemresa. Om du inte fyllt i inreseformuläret kommer du 
nekas inresa i landet och kommer därför redan vid utresa nekas 
ombordstigning. I detta fall är det inte möjligt att få resan återbetald. 
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Avslutning

1. Ifall du önskar logga in på 
nytt går du in via samma länk: 
eTicket (migracion.gob.do)
Tryck på ”Consult E-ticket 

Issued”

2. Fyll i din applikationskod 
och tryck på Access för att få 
fram din QR-kod på nytt

1

2

https://eticket.migracion.gob.do/

