
Försäkran till Frankrike

Frankrike 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 försäkra att du inte har några symtom för covid-19 
eller varit i kontakt med ett bekräftat fall de senaste 14 dagarna.

Formuläret finns tillgängligt på:
Certificate of international travel / L'actu du Ministère / Actualités - Ministère de l'Intérieur 
(interieur.gouv.fr)

Tänk på att du måste skriva ut försäkran, och visa upp den redan vid avreseflygplatsen och
när du kommer till destinationen.

Var uppmärksam på att myndigheterna med kort varsel kan göra ändringar i formuläret. 
Denna version gäller per den 26 januari 2022.
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https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel


Ladda ner formuläret

När du har gått in på länken går du längst 
ner på hemsidan där du öppnar, sparar 
ner och skriver ut formuläret.

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

Förklaring

Denna utskrivna försäkran ska visas upp både vid 
incheckningen och vid gränskontrollen.

1. Fyll i ditt fullständiga namn, som du även kommer att 
skriva under formuläret med

2. Ange kön (Mr/Mrs)

3. Ange födelsedatum

4. Ange din nationalitet

5. Ange din adress

6. Ange avreseort (stad/land)

7. Ange slutdestination (stad/land)

1

2

3

4

5

6

7

3



Förklaring

1. Kryssa i att du försäkrar på heder och samvete att du inte har haft 
följande symtom under de senaste 48 timmarna.

- Feber eller frossa

- Hosta eller värre hosta än vanligt

- Ovanlig trötthet

- Ovanlig andnöd när du pratar eller gör minsta anstängning

- Ovanlig muskelvärk och/eller smärta

- Ovanlig huvudvärk

- Bortfall av smak och lukt

- Ovanlig diarré

2. Kryssa i att du försäkrar på heder och samvete att du inte har någon 
kännedom om att du varit i kontakt med någon person bekräftad med 
covid-19 under de senaste fjorton dagarna före avresan.

3. Ange stad och datum när du fyllt i försäkran

4. Skriv under försäkran med din signatur
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Utan försäkran som resehandling får man inte resa just nu. 
Redan på avreseflygplatsen måste du visa upp din försäkran, 
så se till att ha den tillgänglig när du checkar in.

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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