
Inreseformulär till Kap Verde

Kap Verde har infört inresekontroll för att underlätta myndigheternas
smittspårning av COVID-19-smitta, och för att minimera ny 
smittspridning. 

I formuläret ska du bland annat fylla i person- och hälsoinformation samt 
information om ditt hotell på resmålet. Följande sidor ger dig en överblick
över detta. 

Formuläret finns tillgängligt på Controle Sanitária (gov.cv)

Formuläret ska fyllas i innan avresa.

Observera att myndigheterna kan ändra på inreseformuläret utan
föregående varsel. Denna version gäller från den 8 mars 2022.
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https://igrp.gov.cv/IGRP/app/webapps?r=controle_sanitario/FichaVigilanciaControleSanitario/index&dad=controle_sanitario&p_fwl_toolsbar_2=en_lang&target=_blank&isPublic=1


Innan du sätter igång

Innan du börjar fylla i formuläret rekommenderar vi att du 
väljer att fylla i det på engelska, då denna manual utgår
från den engelska versionen.

Unvik översättningsfunktionen i din dator, så undgår du 
felöversättningar.

1. Välj den engelska versionen
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Fyll i formuläret

Du ska nu fylla i information om dig själv, din flygresa och ditt pass. 

1. Fyll i ditt namn

2. Fyll i ditt smeknamn (ej obligatoriskt) 

3. Välj ditt ankomstdatum

4. Fyll i ditt flightnummer

5. Fyll i ditt stolsnummer på flyget (ej obligatoriskt)

6. Fyll i ditt passnummer

7. Fyll i passets utfärdandedatum

8. Fyll i passets förfallodatum

9. Fyll i din ålder

10. Välj kön
Masculino = Man
Feminino = Kvinna

11. Välj nationalitet
Dinamarquês = Dansk
Finlandês = Finsk
Norueguês = Norsk
Sueco = Svensk

12. Välj hemland
Dinamarca = Danmark
Finlandia = Finland
Noruega = Norge
Suécia = Sverige
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Fyll i formuläret

Du ska nu fylla i information om din vistelse.

1. Ange var i Kap Verde du ska tillbringa din semester
Resor med Ving går oftast till ön ”Sal”. Om du är osäker på vilken ö du ska till, kan 
du se på ditt resebevis eller på Min sida.

2. Fyll i region (ej obligatoriskt)

3. Fyll i gata (ej obligatoriskt)

4. Fyll i stad (ej obligatoriskt)

5. Fyll i din e-postadress

6. Fyll i ditt mobilnummer

7. Fyll i numret till arbetet (ej obligatoriskt)

8. Fyll i namnet på ditt hotell (ej obligatoriskt)

9. Fyll i nummer som kan kontaktas i nödsituation (ej obligatoriskt)

10. Fyll i din hemadress (ej obligatoriskt)

11. Ange om du är fastboende i Kap Verde
Yes = Ja
No = Nej

12. Fyll i antal dagar du ska vara i Kap Verde 
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Fyll i formulär

Du ska nu fylla i information om din hälsa

1. Ange om du har det internationella vaccinationscertifikatet för Gula Feber. 
Detta är inte relevant om du reser från Europa. Du ska därför välja ”No”.

2. Ange om du rest utomlands under de senaste 15 dagarna

a) Om ja: Välj land du varit i under de senaste 15 dagarna

3. Ange om du varit smittad med COVID-19 och blivit friskförklarad mindre än 90 
dagar innan avresa

4. Ange om du haft hosta de senaste åtta dagarna

5. Ange om du haft feber de senaste åtta dagarna

6. Ange om du är vaccinerad mot COVID-19

7. Ange vilken typ av inresecertifikat du har vid inresa
Gäller inreseformuläret barn mellan 0-12 år så väljer du också ”Not Applicable”
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Avslutning

Du ska nu göra klart ditt formulär

1. Bocka i rutan för att bekräfta att all inlagd information är korrekt.

2. Tryck på ”Send”
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Avslutning

Du har nu fyllt i formuläret. 
Den är korrekt ifylld när en grön rand syns högst upp på sidan.

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

Du ska nu välja om du vill ladda ner din bekräftelse med QR-kod, eller om du vill att den 
ska skickas på e-post. 

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. 

1. Tryck för att ladda ner din bekräftelse

VIKTIGT!
Som resenär är du själv ansvarig för att fylla i formuläret korrekt och i tid innan avresa. 
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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