
Inreseformulär till Maldiverna

Maldiverna har infört kontroller vid inresa, för att myndigheterna ska kunna spåra 
COVID-19-smitta och minimera risken för ny smittspridning. 

I formuläret ska du bland annat fylla i person- och hälsouppgifter, samt information 
om ditt hotell på resmålet. På följande sidor kan du läsa mer om hur det går till.

Formuläret finns tillgängligt online på Imuga - Maldives Immigration

Formuläret kan fyllas i tidigast 48  timmar före avresa och ska vara ifyllt vid 
avresan. 

Alla resande (även barn) ska kunna visa upp ett giltigt inreseformulär. 

Var uppmärksam på att myndigheterna med kort varsel kan göra ändringar i 
inreseformuläret. Denna version gäller den 14 oktober 2021.
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https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create


Ifyllande av formulär

Undvik att använda översättningsfunktionen i din webbläsare och låt den vara på engelska. På 
det viset undviker du felöversättningar och missförstånd. 

1. Börja med att välja ”Arrival”
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Ifyllande av formulär
Här ska du fylla i personuppgifter.

1. Välj nationalitet

2. Ange ditt förnamn

3. Ange ditt efternamn

4. Ange ditt passnummer

5. Välj kön

6. Ange vilket land du är född I

7. Ange födelsedatum

8. Ange utgångsdatum för ditt pass

9. Ange din e-postadress
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Ifyllande av formulär

Du skal nu udfylde transportoplysninger. Du finder alle informationer 
om dette på din billet eller på Min Side på Spies.dk

1. Välj vilken flygplats du ska flyga till

2. Ange ditt telefonnummer inkl. landsnummer
I Sverige är landsnumret +46

3. Ange telefonnummer inkl. Landsnummer till en 
familjemedlem
I Sverige är landsnumret +46

4. Välj ankomstdatum

5. Ange ditt flygnummer
Oftast ingår en mellanlandning när du flyger till Maldiverna. Om du har en 
mellanlandning på din resa ska du ange flygnumret på flyget till Maldiverna.

6. Ange ditt sittplasnummer ombord på flyget (Inte obligatoriskt)

7. Ange den senaste flygplats du klev av flyget på
Har du en mellanlandning i t.ex. Dubai, ska du ange ”United Arab Emirates”.

8. Ange hur många dagar du ska tillbringa på Maldiverna

9. Ange vilket land du bor i

10. Ange om du ankommer med flyg eller båt
Reser du med Spies är det som regel med flyg, och du ska därför välja "By air".
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Ifyllande av formulär

Här ska du fylla i information om din semestervistelse.

1. Klicka på “Choose file” och ladda upp en bild av dig 
själv

2. Ange din hemadress

3. Ange om du ska bo i ”Greater Male’ Area”
4. Vings hotell ligger inte i "Greater Male´ Area, välj därför "No".

5. Välj vilken ö du ska bo på

6. Om du inte ska på en resort, välj vilket "Guesthouse" 
du ska bo på (inte obligatoriskt)

7. Ange anledningen till din resa
De flesta resor med Ving är semesterresor. Om detta gäller även din 
resa, välj "Holiday".
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Ifyllande av formulär

1. Ange din adress på Maldiverna
Det räcker att du skriver namnet på den resort du ska bo på.

2. Om du reser till Maldiverna på semester behöver du 
inte fylla i fälten ”Employee Name”, ”Permit Number” 
och ”Permit Expiry Date”.
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Ifyllande av formulär

Här ska du fylla i information om Gula febern.

Var uppmärksam på att detta inte är relevant om du reser 
från ett nordiskt land.

1. Kryssa i rutan om du har rest eller mellanlandat I ett 
land med utbredd Gula febern-smitta de senaste 6 
dagarna.

2. Kryssa i rutan om du blivit vaccinerad mot Gula 
febern tidigare än 10 dagar före din ankomst till 
Maldiverna.

3. Om du har blivit vaccinerad mot Gula febern ska du 
ange vilket datum du fick din vaccination.
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Ifyllande av formulär

Här ska du fylla i information om COVID-19

1. Ange om du har haft symptom på COVID-19

a) Om du haft symptom, ange vilka

2. Kryssa i rutan om din hemresa är planlagd 
Paketresor med Ving har alltid en planlagd hemresa, därför ska du 
kryssa i rutan.

3. Ange hemresedatum

4. Kryssa i rutan om det krävs ett negativt PCR-test vid 
ankomsten till ditt hemland
Det finns inga sådana krav om du flyger hem till ett nordiskt land, 
därför ska du inte kryssa i rutan.

5. Ange om du har ett negativt PCR-test som är högst 96 
timmar gammalt vid avresan till Maldiverna

6. Ladda upp resultatet från ditt PCR-test

7. Ange vilket datum du tog ditt PCR-test

8. Ange resultatet av ditt PCR-test
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Ifyllande av formulär

Här ska du fylla i uppgifter om COVID-19-vaccination

1. Ange om du testat positivt för COVID-19 inom de 
senaste 3 månaderna

2. Ange om du fått den första dosen vaccin mot COVID-19

3. Ange vilket vaccin du fick som första dos

4. Ange datum för din första dos vaccin

5. Ange om du fått din andra dos vaccin mot COVID-19

6. Ange vilket vaccin du fick som andra dos

7. Ange datum för din andra dos vaccin

8. Ladda upp ditt Corona-pass
Du kan hämta ditt Corona-pass på covidbevis.se.
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Ifyllande av formulär

Här ska du fylla i uppgifter om din resehistorik

1. Ange vilka länder du besökt eller mellanlandat i under 
de senaste 14 dagarna

2. Klicka på “Submit”
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Avslutning

Färdig! Du har nu fyllt i formuläret.

Vi rekommenderar att du sparar dokumentation på att du 
fyllt i formuläret, om det skulle uppstå några oklarheter vid 
ankomsten till Maldiverna. 

1. Notera den kod som står under QR-koden och spara 
den så att du kan visa upp den vid ankomsten till 
Maldiverna

2. Klicka på ”Save”
Du kommer nu till en ny sida, där du kan spara 
bekräftelsen.

3. Klick på ”Download” och spara bekräftelsen digitalt. 
Eller skriv ut den så att du kan visa upp den vid 
ankomsten till Maldiverna
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VIKTIGT!
Som resenär är du själv ansvarig för att ha fyllt i formuläret korrekt, och inom angiven 
tid före avresa. Om du inte fyllt i inreseformuläret kommer du att bli nekad inresa i 
landet och bli nekad ombordstigning på flyget redan på avreseflygplatsen. Skulle detta 
vara fallet är det inte möjligt att få någon återbetalning.


