
Indrejseformular til Mauritius

Mauritius har indført kontrol ved indrejse, så myndighederne nemmere kan opspore COVID-19-smitte og 
minimere ny smittespredning.

I formularen skal du blandt andet udfylde information om dit fly, personoplysninger og information 
om dit hotel på rejsemålet. Følgende sider giver et overblik over dette.

Undgå at bruge oversættelsesfunktionen i din webbrowser og lad den være på engelsk. Så undgår 
du fejloversættelser. 

Formularen er tilgængelig online på https://www.mauritiustravelform.com/

Allerede ved check-in skal du fremvise indrejseformularen i en printet udgave, så husk at have den ved 
hånden, når du tjekker ind i lufthavnen. 

Vær opmærksom på, at myndighederne med kort varsel kan ændre formularen. 
Denne version gælder pr. 3. november 2021.
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Registrering

Passagerer, som rejser til Mauritius, skal du manuelt udfylde fem sider indrejseformular, hvoraf fire sider er til 
sundhedsmyndighederne. 

Når du har udfyldt formularen elektronisk, modtager du formularen som en PDF-fil pr. mail. Denne formular skal du 
printe og underskrive. 

Har du problemer med at udfylde den elektroniske formular, kan du printe den og udfylde den i hånden. 

Er I flere, der rejser sammen, skal hver enkelt udfylde sin egen formular.   

Du kan tidligst udfylde formularen, når der er mindre end 72 timer til afrejse. 
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Registrering

1. Vælg afrejsedato 

2. Indtast flynummer 
Dette flynummer skal være på det sidste fly, som du 
lander med på Mauritius. Informationen finder du 
på din billet og på Min Side. 

3. Vælg ankomstdato

4. Indtast afrejselufthavn 
Dette skal være den lufthavn, som du sidst har 
været i, inden du lander på Mauritius – dvs. 
lufthavnen, som du mellemlander i. 

1

3

2

4

Note: Formularen kan tidligst udfyldes 72 timer før afrejse. Har du ikke mulighed for at udfylde formularen online, har 
du mulighed for at printe formularen og udfylde den i hånden. 
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Registrering

1. Indtast efternavn

2. Indtast fornavn

3. Vælg titel (Mr/Mrs/Miss)

4. Vælg køn
M for mand / F for kvinde

5. Vælg din fødselsdato 

6. Vælg nationalitet 

7. Vælg, hvilket land du er født i

8. Indtast stillingsbetegnelse
Ikke obligatorisk at udfylde

1

2

3

4

6

7

8

5
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Registrering

1. Indtast pasnummer

2. Vælg landet, hvor dit pas er udstedt

3. Indtast, hvor længe dit pas er gyldigt 

4. Sæt kryds i ”Yes”, hvis du er bosat på 
Mauritius, er mauritisk statsborger eller 
har opholdstilladelse. Eller sætter du 
kryds i ”No”. 

5. Vælg de lande, som du evt. har besøgt 
de seneste seks måneder. Har du ikke 
besøgt nogle lande, lader du felt 5-7 være 
tomme. 

6. Vælg dato for besøget

7. Indtast, hvor mange dage du har 
opholdt dig der. 

1 2

3

4

5 6 7
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Registrering

1. Indtast din hjemmeadresse

2. Indtast by 

3. Indtast landsdel

4. Vælg land

5. Indtast dit mobilnummer
Danmarks landekode er +45

6. Indtast dit hjemmenummer 
Indtast dit mobilnummer igen, hvis du ikke 
har et hjemmenummer. 

7. Indtast telefonnummeret, som du 
kan kontaktes på, mens du er på 
Mauritius

8. Indtast din mailadresse

9. Gentag din mailadresse  

1 2

3 4

5

8
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Udfyldelse af formular

Du skal nu svare på, om du har følgende dokumenter. De afkrydsede dokumenter skal du vise, når du lander i lufthavnen på Mauritius.

1. Negativ COVID-19 test før afrejse

2. Dokumentation på færdigvaccination

3. Hotelvoucher
Findes i dine rejsedokumenter 

4. Rejseforsikring, som dækker COVID-19

1

2

3

4
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Udfyldelse af formular

Er du blevet testet positiv for COVID-19 indenfor de 
seneste 7 dage?

1. Sæt kryds i ”Yes” for ja, eller ”No” for nej

2. Vælg dato for din negative PCR-test, som højest må 
være 72 timer gammel ved afrejse

3. Indtast navn på vaccinationssted

4. Vælg landet, hvor du er blevet testet

1

2

3 4
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Udfyldelse af formular

Rejser du med en ikke-færdigvaccineret voksen? 

Klik ”Yes” for ja eller ”No” for nej.

Svarer du ”Yes”, skal du skrive på engelsk, hvorfor 
personen ikke er færdigvaccineret. 
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Udfyldelse af formular

1. Indtast adressen på Mauritius, hvor du skal bo
Hvis du er på turist, skriver du adressen på dit hotel

2. Indtast byen, hvor du skal bo 

Hvis du har besøgt andre lande de seneste 14 dage, 
skal du oplyse det her. Har du ikke besøgt andre 
lande, lader du felt 3-5 være tomme. 

3. Vælg lande, du evt. har besøgt 

4. Vælg dato for, hvornår du besøgte landet

5. Indtast hvor mange dage, du har opholdt dig der

1 2

3 4 5
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Udfyldelse af formular

Har du nogle af følgende symptomer? 
Sæt kryds i ”Yes” for ja eller ”No” for nej 

1. Feber

2. Ondt i halsen

3. Ondt i ledene

4. Hoste

5. Vejrtrækningsbesvær/Åndenød

6. Udslæt

7. Pludselig tab af lugte- og smagsans

8. Har du i løbet af de sidste 14 dage været i kontakt 
(mere end 15 minutter eller direkte fysisk kontakt) med 
en person, som har haft COVID-19 symptomer? 

1 2 3

5
64

7

8
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Udfyldelse af formular

Oplys kontaktinformation på en person, som 
kan kontakte dig i tilfælde af en nødsituation 
de næste 30 dage. 

1. Indtast det fulde navn 

2. Indtast by 

3. Vælg land

4. Indtast personens mailadresse 

5. Indtast personens mobilnummer
+45 er landekode for Danmark

1 2 3

4 5
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Udfyldelse af formular

Vær obs på, at hver person skal udfylde sin egen formular.  
Her skal du blot oplyse navne på dine medrejsende. 

Travel Companions Family
Oplys familiemedlemmer, som bor på samme adresse. Hvis 
I er flere end 4 familiemedlemmer på samme adresse, kan 
du også anvende feltet nedenfor. 

1. Skriv fornavn på medrejsende med samme adresse
2. Skriv efternavn på medrejsende med samme adresse

Travel Companions Non-Family
Oplys navne på medrejsende, som ikke bor på samme 
adresse. Hvis I er flere, end der er felter til, skal du skrive 
de sidste personer i hånden, når du har printet formularen.

3. Skriv fornavn på medrejsende, som ikke bor på samme 
adresse
4. Skriv fornavn på medrejsende, som ikke bor på samme 
adresse

1 2
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Gennemførsel af formularen

1. For at gennemføre formularen skal du 
krydse af i feltet for at bevise, at du ikke er 
en robot. 

2. Ved at krydse af i feltet, giver du samtykke 
til behandling af dine personoplysninger 
samt personoplysninger for personer under 
16 år med det formål at modtage en mail 
med den udfyldte formular som PDF-fil, 
som du skal printe og underskrive og 
udlevere til de lokale myndigheder, når du 
rejse til Mauritius.

3. Tryk på ”Send me my PDF” for at få PDF-
filen sendt til din mailadresse. 

1

2

3
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Afslutning

Du har nu udfyldt formularen og indenfor få minutter vil du modtage en mail med en vedhæftet pdf-fil fra 
noreply@mauritiustravelform.com

Hvis du ikke modtager en mail, kan du kontrollere følgende: 
- Tjek, at du har skrevet den korrekte mailadresse i formularen 
- Tjek mappen med Uønsket post i din mailboks
- Undersøg om din mail er ”fyldt” 
- Forsøg med en anden mailadresse, hvis du ikke har modtaget mailen indenfor 20 minutter 

Hvis ingen af disse alternativer bevirker, at du modtager en mail, anbefaler vi, at printer formularen ud og 
udfylder den i hånden. 

Husk at printe alle sider og underskrive formularen. Husk også at have formularen ved hånden, når du rejser, så 
du kan aflevere den til de lokale myndigheder. 

VIGTIGT!
Som rejsende er du selv ansvarlig for at have udfyldt indrejseformularen korrekt og rettidigt inden afrejse. 
Hvis du ikke har udfyldt indrejseformularen, vil du blive nægtet indrejse i landet og vil derfor allerede i 
afrejselufthavnen blive nægtet ombordstigning. I dette tilfælde er det ikke muligt at få refunderet rejsen.
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