
Maahantulokaavake Madeiralle ”Madeira Traveler Registration”

Portugalissa on käytössä maahantulorajoituksia koronatartuntojen jäljittämiseksi ja taudin leviämisen  
ehkäisemiseksi. Maahantulokaavakkeeseen tulee täyttää mm. henkilötiedot sekä tietoja lennosta ja hotellista. 
Tämä ohje antaa yleiskuvan kaavakkeen sisällöstä. 

Älä mielellään käytä selaimesi käännöstoimintoa, vaan anna kaavakkeen olla englanniksi. Näin vältytään 
vikakäännöksiltä, esim. lentoyhtiön nimessä.

Huomaa, että jokaisen matkustajan tiedot tulee täyttää. 
12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat täyttävät oman maahantulokaavakkeen.
0–11-vuotiaiden lasten tiedot täytetään toisen vanhemman kaavakkeelle.

Maahantulokaavake on internetissä osoitteessa https://madeirasafe.com/#/login
oMaahantulokaavakkeen voi täyttää 48–12 tuntia ennen lähtöä.

Huomioi, että viranomaiset saattavat tehdä muutoksia kaavakkeeseen. Teemme parhaamme pitääksemme 
ohjeen ajantasaisena. 

Tämä ohje on päivitetty 27.8.2021.
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https://madeirasafe.com/


Rekisteröityminen

Aivan ensin matkailijan pitää rekisteröityä Madeiran viranomaisten ylläpitämän palvelun 
käyttäjäksi. Sen jälkeen voit täyttää kaavakkeen ja tarvittaessa muokata sitä myöhemmin.

Yhdellä käyttäjätunnuksella voi täyttää vain yhden maahantulokaavakkeen. Jokaisen 12-vuotiaan 
ja sitä vanhemman on siis rekisteröidyttävä käyttäjäksi omalla sähköpostiosoitteellaan.

Aloita rekisteröityminen kohdasta ”Sign Up”.
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Rekisteröityminen

Täytä kaavakkeelle seuraavat tiedot.

1. Koko nimesi samassa muodossa kuin passissa. 

2. Sähköpostiosoite
Saat vahvistuksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen

3. Puhelinnnumero

4. Valitse salasana.

5. Hyväksy, että Madeiran viranomaiset voivat lähettää 
sinulle viestejä ja että henkilötietojasi käsitellään lain 
mukaan.

6. Tallenna ”Save”
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Rekisteröityminen

Täytä lisää henkilötietoja.

1. Syntymäaika

2. Sukupuoli
Male = mies, Female = nainen, Other = muu

3. Valitse valikosta oletko Resident = asukas, Emigrant = 
maahanmuuttaja, Tourist= matkailija

4. Passin numero

5. Lähtömaa

6. Kotiosoite

7. Vahvista että olet antanut todenmukaiset tiedot

8. Jatka ”Next”
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Rekisteröityminen

Kaikki rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot on 
nyt täytetty.

1. Jatka valitsemalla ”Home”
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Kaavakkeen täyttäminen

Seuraavaksi täytät matkaasi liittyviä tietoja.

1. Valitse ”Add your arrival date”
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Kaavakkeen täyttäminen

Lisätietoja maahan saapumisesta.

1. Valitse oletko Tourist= matkailija, Resident = asukas, Emigrant = 
maahanmuuttaja.

2. Miten saavut maahan
Valitse "Plane”, kun saavut maahan lennolla.

3. Lennon numero

4. Istumapaikan numero lennolla
Jos et ole vielä saanut istumapaikkanumeroasi, saat sen tekemällä 
lähtöselvityksen netissä (mahdollinen 24 t ennen lähtöä). Jos sinulla ei ole 
mahdollisuutta tehdä lähtöselvitystä tai kaavakkeen täyttäminen ei onnistu 
lähtöselvityksen jälkeen, voit merkitä istuinpaikaksi "1A". Jos paikkatietoa 
tarvittaisiin tartunnanjäljityksessä, lentoyhtiö voi ilmoittaa oikean 
paikkanumeron Madeiran viranomaisille.

5. Jatka ”Next”
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Kaavakkeen täyttäminen

Lisätietoa majoituspaikasta Madeiralla.

1. Saapumispäivä Madeiralle

2. Lähtöpäivä Madeiralta

3. Valitse missä Madeiran osassa asut lomasi
aikana

Useimmat Tjäreborgin asiakkaat asuvat Funchalissa.

4. Kirjoita hotellisi osoite

5. Jatka ”Next”
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Kaavakkeen täyttäminen

Lisätietoja matkaseurueesta.

Huomaa, että kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja sitä 
vanhempien on täytettävä oma maahantulokaavake. Nimien 
ilmoittaminen tällä sivulla ei riitä.

1. Kirjoita tähän matkaseuralaistesi nimet.

2. Jos matkustat alle 12-vuotiaan lapsen/lasten kanssa, 
liikuta valitsinta niin, että se muuttuu siniseksi.

(2a) Kirjoita alle 12-vuotiaiden lasten koko nimet.

3. Jatka ”Next”
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Kaavakkeen täyttäminen

Tässä kohtaan täytetään tietoja koronavirustautiin 
liittyen.

1. Klikkaa valitsinta vain, jos olet viimeisten 14 päivän 
aikana ollut ollut kontaktissa henkilöön, jolla on 
vahvistettu tai todennäköinen koronavirustartunta.

2. Klikkaa valitsinta vain, jos sinulla itselläsi on ollut 
vahvistettu koronavirustartunta.

3. Klikkaa kolmatta valitsinta, jos olet toipunut 
koronavirustaudista ja ilmoita päivä, jolloin sinut 
katsottiin taas terveeksi.

4. Jatka ”Next”
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Viimeistely

Valmista tuli, olet nyt täyttänyt 
maahantulokaavakkeen Madeiralle. 

Voit mahdollisesti tarvita todistuksen rokotuksista, 
negatiivisesta testituloksesta tai immuniteetista. 
Todistuksen liittäminen tähän kaavakkeeseen ei 
kuitenkaan ole pakollista.

Madeiralle saapumisen yhteydessä sinun tulee esittää 
QR-koodi, joka löytyy palvelun etusivulta, kun olet 
kirjautunut sisään.

QR-koodin voi esittää digitaalisessa muodossa tai 
paperille tulostettuna. 

Huomaa, että QR-koodia ei lähetetä sähköpostiisi.
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