
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.

Formularen er tilgængelig online på Safe Mauritius (govmu.org)

Vær opmærksom på, at myndighederne med kort varsel kan ændre formularen. 
Denne version gælder pr. 14. marts 2022.
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https://safemauritius.govmu.org/


Registrering

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

Når du har udfyldt den elektroniske formular, får du formularen tilsendt som en PDF-fil pr. mail. 
Denne formular skal du printe og medbringe på rejse.  

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

Vælg ”Non-Citizen”, hvis du rejser til Mauritius som 
turist.

Vælg ”Citizen”, hvis du er bosat på Mauritius, er 
mauritisk statsborger eller har opholdstilladelse. 

Klik på Next for at gå videre. 
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Udfyldelse af formular 

1. Angiv flyselskab 

2. Angiv flynummer 

3. Angiv siddepladser ombord på flyet. 
Hvis du ikke har forudbestilt pladser, skriver du 1A. 

4. Angiv ankomstdato 

5. Angiv ankomsttid

6. Angiv formålet med rejsen. 
Formålet for de fleste Spies-gæster er Visit/Holiday

7. Tryk på Next for at gå videre

1 2 3

4 5 6

7
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Udfyldelse af formular 

1. Angiv titel 

2. Angiv dit efternavn

3. Angiv dit fornavn

4. Angiv dit mellemnavn (ikke obligatorisk)

5. Angiv dit køn

6. Angiv din fødselsdato

7. Angiv din stillingsbetegnelse  

8. Tryk på Next for at gå videre.

1 2 3 4

5 6 7

8
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Udfyldelse af formular 

1. Angiv om du har besøgt andre lande de seneste 6 
måneder

2. Angiv afrejselufthavn 

3. Tryk på Next for at gå videre
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Udfyldelse af formular 

Har du haft nogle af følgende symptomer de seneste 14 dage?

Angiv ”Yes” for ja eller ”No” for nej

1. Feber

2. Ondt i halsen

3. Ondt i ledene

4. Hoste

5. Vejrtrækningsbesvær

6. Udslæt

7. Tab af smags- og lugtesans 

8. Eventuel kontakt med COVID-19

9. Er du testet positiv for COVID-19 de seneste 7 dage?

10. Tryk på Next for at gå videre

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10
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Udfyldelse af formular 

1. Angiv om du er vaccineret ved at klikke i ”Yes” for ja eller ”No” for 
nej

2. Angiv navn på din første vaccinedosis

3. Angiv dato for første dosis

4. Angiv navn på din anden vaccinedosis

5. Angiv dato for din anden vaccinedosis 

6. Tryk på Next for at gå videre

1

2 3

4 5

6

8



Udfyldelse af formular 

1. Angiv dit mobilnummer inkl. landekode. Danmark 
har landekode +45

2. Angiv et alternativt telefonnummer (ikke 
obligatorisk)

3. Angiv telefonnummer til dit arbejde (ikke 
obligatorisk)

4. Angiv din mailadresse

5. Gentag din mailadresse

6. Angiv din nationalitet

7. Angiv, hvilket land du er født i 

8. Angiv, hvilket land dit pas er udstedt i

9. Angiv dit pasnummer

10. Angiv udløbsdato for dit pas 

11. Tryk på Next for at gå videre.

1 2 3

4 5
6

7 8 9 10

11
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Udfyldelse af formular 

1. Angiv din hjemmeadresse 

2. Angiv hus-/lejlighedsnummer (ikke obligatorisk)

3. Angiv by

4. Angiv region 

5. Angiv land

6. Angiv postnummer 1 2 3

4 5 6
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Udfyldelse af formular 

1. Angiv, hvor mange dage du opholder dig på Mauritius

2. Angiv et telefonnummer, hvor du kan kontaktes på 
Mauritius (f.eks. hotellets telefonnummer, som du 
finder på hotellets hjemmeside – nummeret skal have 
områdenummer +230)

3. Dette felt kan du lade stå tomt 

4. Angiv hotellet, som du skal bo på i rullemenuen. Hvis 
hotellet ikke findes på listen, klikker du i ”I am not 
staying at a hotel / my hotel isn't listed”

5. Angiv hotellets adresse

6. Angiv værelsesnummer (ikke obligatorisk)

7. Angiv efternavn på en kontaktperson på Mauritius, 
gerne en af dine medrejsende. Hvis du ikke har nogen 
på Mauritius, angiver du en person derhjemme.  

8. Angiv fornavn

9. Angiv adresse

10. Angiv mailadresse

11. Angiv mobilnummer

12. Tryk på Next for at gå videre
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Udfyldelse af formular 

1. Angiv efternavn på en person, som kan kontaktes, hvis 
der opstår en nødsituation de nærmeste 30 dage

2. Angiv fornavn 

3. Angiv adresse

4. Angiv land

5. Angiv telefonnummer

6. Tryk på Next for at gå videre 

Når du går videre, kommer du til en side, som hedder 
”Confirmation”, hvor du går igennem al personlig 
information, så den stemmer. Hvis der er noget, som ikke 
stemmer, klikker du på ”Back” for at ændre.  
Hvis alle informationer er korrekte, sætter du kryds ved, at 
du har udfyldt oplysninger på tro og love samt bekræfter, at 
du ikke er en robot ved at vælge ”I’m not a robot” og 
vælger ”Submit”
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Udfyldelse af formular 

Du har nu udfyldt Mauritius’ indrejseformular.
Tryk på den grønne knap ”Print Summary” for at printe 
en kopi, som kan vises i lufthavnen. 

Du modtager også en mail fra 
healthmauritius@safemauritius.gov
Det er vigtigt at læse informationen i mailen igennem. I 
mailen finder du også en referencekode. 

Kan du ikke engelsk, anbefaler vi, at du får hjælp af 
nogen, som kan oversætte. 

Vær opmærksom på, at mailen kan ende som uønsket 
post i dit spamfilter. 

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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