
Inreseformulär till Sri Lanka

Sri Lanka 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 vart du ska bo. Följande sidor ger en överblick. 

Undvik gärna översättningsfunktionen i din webbläsaren, och låt formuläret 
vara på engelska. 

Formuläret finns tillgängligt online på https://airport.lk/health_declaration/index

Var uppmärksam på att myndigheterna med kort varsel kan göra ändringar i 
formuläret. Denna version gäller per den 12 December 2021.
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https://airport.lk/health_declaration/index


Registrering – Steg 1
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1. Ange ditt namn enligt pass

2. Ange passnummer

3. Ange din mailadress

4. Ange din nationalitet

5. Ange ditt mobiltelefonnummer som du kakommer att 
använda på Sri Lanka

6. Ange ditt kön (Male/Man, Female/Kvinna)

7. Ange din adress på Sri Lanka

8. Ange vilket distrikt du ska bo i (De flesta av Vings gäster 
reser till Colombo)

9. Ange ditt födelsedatum

10. Ange vilket land du reser i från

11. Ange avresedatum

12. Ange ditt flygnummer

13. Ange om du har haft Covid-19

14. Ange vilket datum du fick Covid-19 (Lämna tomt om du ej 
haft Covid-19)

15. Kryssa i rutan att du inte är en robot 

16 Tryck på ”Next”

1

3

5

7

9

10

12

2

4

6

8

11

1413

15

16



3

Registrering – Steg 2

1. Ladda upp en bild på ditt pass genom att trycka på ”Choose File”)

2. Ange datum för din första vaccinationsspruta

3. Ange vilket vaccin du har fått

4. Ladda upp en bild på ditt covidbevis

5. Ange datum för din andra vaccinationsspruta

6. Ange vilket vaccin du har fått

7. Ladda upp samma bild på ditt vaccinbevis som punkt 4.

8. Ange detaljer om ditt Covid-test
PCR eller RAT (RAT står för Antigen)

9. Ange datum för Covid-19 testet

10. Ange resultat av test 

11. Ladda upp bild på ditt Covid-19 testresultat

12. Tryck på ”Confirm”

1

2 3

5 6

4

7

8
9 10

11

12



4

Slutförande

Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att läsa den.
Kan du inte engelska rekommenderar vi att du tar hjälp av någon som kan översätta.

Du är nu klar med registrering av ditt inreseformulär.
Du kommer att få ett mail från health@airport.lk med din QR-kod och ett 
referensnummer.
Skriv gärna ut QR-koden och ha det tillgänglig redan vid incheckningen på 
avreseflygplatsen.

Var uppmärksam på att mailet kan hamna i din skräppost.

För att få upp QR-koden på skärmen tryck på ”Show QR Code”

mailto:health@airport.lk
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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.

Slutförande

För att skriva ut QR-koden direkt kan du trycka på ”Print QR 
Code” 


