
Indrejseformular til Sri Lanka

Sri Lanka 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 dit hotel. Følgende sider giver et overblik over dette.

Undgå at bruge oversættelsesfunktionen i din internetbrowser og lad den 
være på engelsk. 

Formularen er tilgængelig online på https://airport.lk/health_declaration/index

Vær opmærksom på, at myndighederne med kort varsel kan ændre på 
indrejseformularen. Denne version er gældende pr. 12. december 2021.
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https://airport.lk/health_declaration/index


Registrering – Trin 1
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1. Skriv dit navn som det står i dit pas

2. Skriv dit pasnummer

3. Skriv din mailadresse

4. Angiv din nationalitet

5. Skriv dit mobilnummer, som du kan træffes på, mens du er 
på Sri Lanka

6. Angiv dit køn (Male/Mand, Female/Kvinde)

7. Skriv din adresse på Sri Lanka

8. Vælg, hvilket distrikt du skal bo i (de fleste Spies-gæster 
rejser til Colombo)

9. Angiv din fødselsdato

10. Angiv, hvilket land du rejser fra 

11. Vælg afrejsedato

12. Skriv dit flynummer

13. Angiv om du har haft COVID-19

14. Angiv, hvilken dato du fik COVID-19 (lad feltet være tomt, 
hvis du ikke har haft COVID-19)

15. Sæt kryds i feltet for, at du ikke er en robot  

16 Klik på ”Next”
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Registrering – Trin 2

1. Vedhæft et billede af dit pas ved at klikke på ”Choose File”)

2. Vælg dato for, hvornår du fik din første vaccinedosis 

3. Vælg, hvilken vaccine du har fået

4. Vedhæft et billede af dit coronapas

5. Vælg dato for, hvornår du fik din anden vaccinedosis

6. Vælg, hvilken vaccine du har fået

7. Vedhæft samme billede af dit coronapas som under punkt 4.

8. Vælg typen af din COVID-19 test 
PCR eller RAT (RAT står for antigentest/hurtigtest)

9. Vælg dato for COVID-19 test

10. Oplys testresultatet  

11. Vedhæft et billede af dit COVID-19 testresultat

12. Klik på ”Confirm”
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Afslutning

Teksten er på engelsk, og det er dit eget ansvar at vide, hvad du godkender. Kan du ikke engelsk, 
anbefaler vi, at du får hjælp af nogen, der kan oversætte. 

Du er nu færdig med registreringen af din indrejseformular. 
Du vil modtage en mail fra health@airport.lk med din QR-kode og et 
referencenummer.

Print gerne QR-koden, så du har den tilgængelig allerede ved check-in i 
afrejselufthavnen. 

Vær opmærksom på, at mailen kan ende under uønsket post i din mailboks. 

For at få vist QR-koden på skærmen, klikker du på ”Show QR Code”

mailto:health@airport.lk
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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.

Færdig!

For at printe QR-koden med det samme klikker du 
på ”Print QR Code” 


