Indrejseformular til Kap Verde
Kap Verde har indført kontrol ved indrejse, så myndighederne nemmere
kan opspore COVID-19-smitte og minimere ny smittespredning.
I formularen skal du blandt andet udfylde person- og helseoplysninger
samt information om dit hotel på rejsemålet. Følgende sider giver et
overblik over dette.

Formularen er tilgængelig online på Controle Sanitária (gov.cv)
Formularen skal udfyldes, inden du rejser.
Vær opmærksom på, at myndighederne med kort varsel kan ændre på
indrejseformularen. Denne version er gældende pr. 8. marts 2022.
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Inden du går igang
Inden du går i gang med at udfylde formularen, anbefaler
vi, at du vælger at udfylde den på engelsk, da denne
manual tager udgangspunkt i den engelske version.
Undgå at bruge oversættelsesfunktionen i din
internetbrowser. Så undgår du fejloversættelser.
1.

Vælg den engelske version

1
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Udfyldelse af formular
Du skal nu udfylde oplysninger om dig selv, din flyrejse og dit pas.

1.

Indtast dit fulde navn

2.

Indtast dit kaldenavn (ikke obligatorisk)

3.

Vælg din ankomstdato

1

2

4.

Indtast dit flynummer

3

4

5.

Indtast dit sædenummer på flyet (ikke obligatorisk)

6.

Indtast dit pasnummer

5

6

7.

Vælg passets udstedelsesdato

7

8

8.

Vælg passets udløbsdato
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10

9.

Indtast din alder

10.

Vælg køn

11

12

Masculino = Mand
Feminino = Kvinde

11.

Vælg nationalitet
Dinamarquês = Dansk
Finlandês = Finsk
Norueguês = Norsk
Sueco = Svensk

12.

Vælg hjemland
Dinamarca = Danmark
Finlandia = Finland
Noruega = Norsk
Suécia = Sverige
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Udfyldelse af formular
Du skal nu udfylde oplysninger om dit ophold.

1.

Vælg, hvor på Kap Verde du skal på ferie
Rejser med Spies går oftest til øen ”Sal” Hvis du er i tvivl om, hvilken ø du skal til,
kan du se mere på dit rejsebevis eller på Min side.

2.

Indtast landsdel (ikke obligatorisk)

1

2

3.

Indtast gadenavn (ikke obligatorisk)

3

4

4.

Indtast by (ikke obligatorisk)

5.

Indtast din mailadresse

5

6

6.

Indtast dit mobilnummer

7

8

7.

Indtast arbejdstelefonnummer (ikke obligatorisk)

9

10

8.

Indtast navnet på dit hotel (ikke obligatorisk)

9.

Indtast telefonnummer, som kan kontaktes ved nødstilfælde (ikke obligatorisk)
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10.

Indtast din hjemmeadresse (ikke obligatorisk)

11.

Vælg, om du bor på Kap Verde permanent
Yes = Ja
No = Nej

12.

Indtast antal dage, du skal være på Kap Verde
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Udfyldelse af formular
Du skal nu udfylde oplysninger om dit helbred

1.

Vælg, om du har det internationale vaccinationscertifikat mod gul feber
Dette er ikke relevant for rejser fra Europa. Du skal derfor vælge ”No”.

2.

Vælg, om du har været ude og rejse de seneste 15 dage
Hvis ja: Vælg lande du har været i de seneste 15 dage

1

3.

Vælg, om du har været smittet med COVID-19 og er blevet raskmeldt
mindre end 90 dage før afrejse

2

4.

Vælg, om du har haft hoste de seneste 8 dage

5.

Vælg, om du har haft feber de seneste 8 dage

6.

Vælg, om du er vaccineret mod COVID-19

7.

Tjek hvilken type dokumentation du medbringer ved indrejse
Gælder indrejseformularen børn i alderen 0-12 år, skal du også vælge
”Not Applicable”

a)
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Afslutning
Du skal nu færdiggøre din formular.

1.

Bekræft med et flueben, at alle indtastede oplysninger er korrekte

2.

Tryk på ”Send”

1
2
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Afslutning
Færdig! Du har nu udfyldt formularen.
Den er udfyldt korrekt, når en grøn bjælke bliver synlig længst oppe på siden.

Når indrejseformularen er udfyldt, får du en QR kode, som skal fremvises i
afrejselufthavnen og ved ankomst til Kap Verde.
Du skal nu vælge, om du vil downloade din bekræftelse med QR kode, eller om du vil
have den tilsendt på mail.

1

Vi anbefaler, at du downloader bekræftelsen, da vi har oplevet udfordringer med at få
bekræftelsen tilsendt på mail. Print den eventuelt ud, så du har den ved hånden, når
du skal rejse.

1.

Tryk for at downloade din bekræftelse

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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