Indrejseformular/Smittesporingsapp – COVID19 DXB Smart App
Sundhedsmyndighederne i Dubai har lanceret en app, som hjælper dig
med at få information om COVID-19 symptomer, og hvordan du kan
forhindre smitte. Vi anbefaler, at du registrerer dig ved indrejsen til Dubai.
Formålet er at gøre det nemmere for myndighederne at spore COVID-19
smitte og minimere ny smittespredning.
Appen fungerer som en smittesporings-app.
For at registrere dine oplysninger kræves det, at du henter en app
til din mobiltelefon, som hedder COVID19 DXB Smart App, hvor du
blandt andet skal udfylde information om dit fly, personoplysninger
og dit hotel. Følgende sider giver dig et overblik.
Der findes ikke krav om at udfylde denne formular, men vi
anbefaler, at du som rejsende gør dette for at hjælpe med at
minimere ny smittespredning.
Tryk på ”GET STARTED” for at starte.
Vær opmærksom på, at sundhedsmyndighederne med kort varsel kan
foretage ændringer i appen. Denne version gælder pr. 27 oktober 2021.
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REGISTRERING
For at kunne udfylde information I appen skal du først registrere dig.

1. Tryk på “Sign up”
2. Tryk på “Visitor”
1

2

2

REGISTRERING
1. Indtast dit navn, som det står i dit pas

1

2. Vælg køn
3. Vælg fødselsdag
4. Vælg nationalitet
5. Indtast pasnummer

2

3

4
5

6. Indtast dit telefonnummer inkl. landekode
I Danmark er landekoden +45
6

+45

7. Klik på “Submit” for at gå videre.
7
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REGISTRERING
1.

Kort efter at du udfyldt dine personoplysninger, får du en sms fra
myndighederne i Dubai, hvor du skal bekræfte din registrering. Sms’en er
gyldig I 5 minutter.
Modtager du ikke en sms, tryk på “Send Again”.
Notér den 6-cifrede kode og indtast den i feltet.

2.

Vælg “Travelling to Dubai” for at gå videre

3.

Vælg på “Air”

4.

Vælg “Enter Personal Information”
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4
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Udfyldelse af formular – personlige oplysninger
1. Indtast fornavn

1

2. Indtast efternavn

2

3. Vælg fødselsdato

3

4. Indtast pasnummer
5. Lad feltet være tomt

4
5

Dette felt gælder kun rejsende, som er bosat i De Forenede Arabiske Emirater
6

6. Indtast dit telefonnummer
7

7. Indtast et alternativt telefonnummer
Skriv samme telefonnummer, hvis du ikke har et andet telefonnummer
8

8. Indtast adressen til hotellet
Alternativt adressen, hvor du skal bo, hvis du ikke skal bo på hotel

9

9. Indtast hotellets navn

10

Alternativt lejlighedsnummer, hvis du ikke skal bo på hotel

10. Vælg, hvilken Emirat du ska bo i

11

Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Um AlQuwain, Ras al Khaimah, Fujairah

11. Klik på ”Submit” for at gå videre
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Udfyldelse af formular – medrejsende
2
Hvis I er flere, der rejser sammen, kan I vælge at registrere jer som
gruppe/familie, hvor I tilføjer flere medrejsende i samme formular.

1

1. Tryk på + Add Family Member
2. Indtast fornavn

3
4
5

3. Indtast efternavn
4. Indtast pasnummer
5. Vælg fødselsdag

6

7

6. Vælg køn
7. Har du været diagnosticeret med COVID-19? Hvis ja, hvornår?
Har du været smittet, svarer du “Yes” og oplyser herefter dato og år på, hvornår du var smittet. Har du
ikke været smittet med COVID-19, svarer du “No”.
8. Har du været i et andet land de seneste 14 dage? Hvis ja, oplys hvilket land

8

9

9. Har du haft feber eller luftvejssymptomer “hoste, forkølelse, vejrtrækningsbesvær” de seneste 3
dage?
Har du de seneste 14 dage været i kontakt med nogle, som er blevet diagnosticeret med COVID-19?
Vælg “Yes”, hvis du har – og “No”, hvis du ikke har
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10. Har du en rejseforskring, som er gyldig i De Forenede Arabiske Emirater?
Vælg “Yes”, hvis du har – og “No”, hvis du ikke har
11. Klik på “Submit” for at registrere

11
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Nu skal du udfylde oplysninger om din flyrejse og din indkvartering på rejsemålet.
1

1. Vælg ”Enter Travel Information”
2. Indtast ankomstdato
3. Indtast flynummer
2

4. Indtast dit sædenummer på flyet
Hvis du endnu ikke har dit sædenummer, kan du få det ved at tjekke ind online (check-in åbner som
regel 24 timer inden afrejse). Har du ikke mulighed for at tjekke ind online, eller har du ikke mulighed
for at udfylde indrejseformularen efter check-in, kan du skrive "1A". Hvis det skulle blive nødvendigt
med smitteopsporing, har flyselskabet dit rigtige sædenummer og kan informere de lokale
myndigheder.

5. Oplys afrejselufthavn
F.eks. Copenhagen Airport

3
4
5
6

6. Vælg ankomstlufthavn (International DUBAI AIRPORT)
7

7. Oplys, hvilken terminal du lander i
Flyver du med Emirates, vælger du Terminal 3. Flyver du ikke med Emirates, vælger du Terminal 1

8

8. Vælg slutdestination
Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Um AlQuwain, Ras as Khaimah, Fujairah

9

9. Klik på ”Submit” for at gå videre
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Du skal nu besvare nogle helbredsspørgsmål:

2

1. Vælg ”Enter Consent Form”
2. Er du blevet diagnosticeret med COVID-19?
Hvis ja, hvornår?
Har du været smittet, svarer du “Yes” og oplyser herefter dato og år
på, hvornår du var smittet. Har du ikke været smittet med COVID-19,
svarer du “No”.

3. Har du været i et andet land de seneste 14 dage? Hvis ja,
oplys hvilket land
4. Har du haft feber eller luftvejssymptomer “hoste,
forkølelse, vejrtrækningsbesvær” de seneste 3 dage?

3

1

4

5
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5. Har du de seneste 14 dage været i kontakt med nogle,
som er blevet diagnosticeret med COVID-19?
Vælg “Yes”, hvis du har – og “No”, hvis du ikke har
6. Har du en rejseforskring, som er gyldig i De Forenede
Arabiske Emirater?
Vælg “Yes”, hvis du har – og “No”, hvis du ikke har
7. Klik på “Signature” for at skrive under
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8. Klik på “Submit” for at registrere
8
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Registreringen er gennemført
Du har nu udfyldt alle trin i sundhedsmyndighedernes app til Dubai.
Dine oplysninger er nu gemt hos sundhedsmyndighederne.
Du vil ikke modtage en bekræftelse.
COVID19 DXB Smart App giver dig et overblik over smittespredningen og statistik over hele verden.
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