
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 förälderns 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 26 november 2021.

1

https://madeirasafe.com/


Registrering

Fyll nu i dina personuppgifter
OBSERVERA att de inte går att ändra 
vid ett senare tillfälle

1. Ange ditt fullständiga namn enligt pass

2. Ange ditt passnummer

3. Ange din mailadress

4. Ange ditt mobilnummer inklusive 
landskod. Sverige har landskod +46
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Registrering

Villkoren är på engelska och det är ditt eget ansvar att veta vad du godkänner. Kan du inte
engelska rekommenderar vi att du tar hjälp av någon som kan översätta.

1. Ange ett lösenord så att du senare kan 
logga in

2. Jag godkänner att Hälsomyndigheten 
skickar mig information angående 
folkhälsofrågor och testresultat av covid-19

3. Jag har läst och förstått villkoren och 
integritetspolicyn

4. Tryck på Save för att gå vidare
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Dubbelkolla informationen

Kolla så att din personliga information 
stämmer och tryck därefter på ”Submit”
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Logga in

1. Ange din mailadress

2. Ange ditt lösenord

3. Tryck på ”Log in”
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Fyll i formuläret – din profil

1. Tryck på ”Profile” för att fylla i din 
personliga information

2. Ange födelsedatum

3. Ange kön

4. Ange ditt ursprungsland

5. Ange ”Tourist” om du är turist 
eller ”Resident” om du är bosatt på 
Madeira

6. Ange din hemadress

7. Kolla så att ditt mobilnummer 
stämmer 

8. Kolla så att din mailadress 
stämmer

9. Kolla så att ditt passnummer 
stämmer

10. Tryck på ”Save” för att spara
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Fyll i formuläret – skapa resa

1. Tryck på ”Create Trip”

2. Ange ”Plane”

3. Ange ditt flygnummer
Du hittar flygnumret på din biljett.

4. Ange sittplats på flyget.
Om du inte har fått din sittplats ombord 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 och 
1b ifall ni är fler.
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Fyll i formuläret

Fyll i 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/ 
lägenheten eller huset där du bor på 
Madeira 

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

1. Är någon i ditt resesällskap under 12 år? Klicka 
på ”Add a person” och skriv in fullständigt namn 
och ålder för barnet.

2. Om du inte reser med ett barn under 12 år 
klickar du på ”Next”

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.
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Fyll i formuläret

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

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

3. Klicka på markören för att markera att du 
tillfrisknat

4. Ange datum när du tillfrisknade

5. Tryck på ”Next” för att gå vidare
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Fyll i formuläret – dina dokument

1. Tryck på ”Your Documents”

2. Ange ”Full vaccination” om du är 
fullvacinerad eller ”Antigen (48h)” 
om du ska ladda upp ett negativt 
antigentest. Om du väljer ”Full 
vaccination, ange även vilket vaccin 
du har fått i rutan som kommer 
upp under.

3. Bifoga ditt negativa antigentest 
alternativt ditt covidbevis. 

4. Tryck på ”Save”

Antigentester måste göras som tidigast 48 
timmar innan avresa . Var uppmärksam på 
att du har ett giltigt test när du laddar up 
pdet.
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Avslutning

Du kan se att ditt dokument finns under ”Your 
Documents” och väntar på att bli validerat. 

Tryck på ”Back” för att gå tillbaka

Tryck på ”QR Code” för att få fram din QR-kod.
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Information gällande din QR-kod

Färgen på ramen runt din QR-kod visar om QR-koden 
är validerad av hälsomyndigheten.

Om färgen visar ljusgrön som QR-koden här bredvid så 
har myndigheterna inte validerat den. Den kan även 
bli validerad vid ankomst till Madeira.

TIPS! Om du tänkte printa din QR-kod, vänta tills QR-
koden skiftat färg eller behåll QR-koden digitalt.

Om du upplever att den inte skiftar färg innan din 
avresa, bekymra dig inte över det. QR-koden kan skifta 
färg i ett senare skede.

Har du en mörkgrön ram runt din QR-kod så har 
myndigheterna validerat den. 



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

Vid ankomst till Madeira måste du visa upp QR-koden. 

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

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