
Maahantulokaavake Mauritiukselle

Mauritius on ottanut käyttöön maahantulorajoituksia koronatartuntojen jäljittämiseksi ja taudin leviämisen  
ehkäisemiseksi.

Maahantulokaavakkeessa ilmoitetaan henkilötietojen lisäksi tietoja lennoista ja hotellimajoituksesta. Tämä 
ohje antaa yleiskuvan kaavakkeen sisällöstä. 

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

Kaavake on internetissä osoitteessa https://www.mauritiustravelform.com/

Lähtöselvityksessä tulee esittää tulostettu ja allekirjoitettu versio maahantulokaavakkeesta, joten pidä se 
helposti saatavilla. 

Huomioi, että viranomaiset saattavat tehdä muutoksia kaavakkeeseen. Teemme parhaamme pitääksemme 
ohjeen ajantasaisena. Tämä ohje on päivitetty 3.11.2021.
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Maahantulokaavake Mauritiukselle

Mauritiukselle matkustavien tulee täyttää 5-sivuinen maahantulokaavake.

Kun olet täyttänyt kaavakkeen sähköisesti, saat sen antamaasi sähköpostiosoitteeseen PDF-tiedostona. Täytetty kaavake pitää tulostaa
ja allekirjoittaa.

Jos sähköisen kaavakkeen täyttö on sinulle hankalaa, voit myös tulostaa kaavakkeen ja täyttää sen käsin. 

Jokaisen matkustajan tulee täyttää oma kaavake.

Kaavakkeen voi täyttää, kun matkaan on alle 72 tuntia. 
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Kaavakkeen täyttäminen

1. Lähtöpäivä

2. Lennon numero
Sen lennon numero, jolla saavut
Mauritiukselle, tarkista lipustasi tai Omilta
sivuilta.

3. Saapumispäivä

4. Saapumislennon lähtökenttä
Välilaskun kenttä

1

3

2

4

Huomautus: Kaavakkeen voi täyttää aikaisintaan 72 tuntia ennen lähtöä. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää
kaavaketta internetissä, voit tulostaa sen etukäteen ja täyttää käsin. 
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Kaavakkeen täyttäminen

1. Sukunimi

2. Etunimi

3. Puhuttelu (Mr/Mrs/Miss)

4. Sukupuoli (M = mies, F = nainen)

5. Syntymäaika

6. Kansalaisuus

7. Syntymämaa

8. Ammatti (ei pakollinen)

1

2

3

4

6

7

8

5
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Kaavakkeen täyttäminen

1. Passin numero

2. Maa, joka on myöntänyt passin

3. Passin voimassaolon päättymispäivä

4. Oletko Mauritiuksen kansalainen tai 
onko sinulla maahan työ- tai 
oleskelulupa?

5. Missä maissa olet vieraillut
viimeisten 6 kk aikana (Jos et ole ollut

ulkomailla, jätä kohdat 5-7 tyhjiksi.)

6. Vierailun ajankohta

7. Vierailun kesto päivinä

1 2

3

4

5 6 7
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Kaavakkeen täyttäminen

Kotiosoite

1. Katuosoite

2. Kaupunki

3. Maakunta

4. Maa

Yhteystiedot

5. Matkapuhelinnumero

6. Kotipuhelin

7. Puhelinnumero, josta sinut
tavoittaa Mauritiuksella

8. Sähköpostiosoite

9. Vahvista sähköpostiosoite
kirjoittamalla se uudelleen

1 2

3 4

5

8

6 7

9
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Kaavakkeen täyttäminen

Varmista, että sinulla on seuraavat toistukset. Rastilla merkityt tulee esittää rajatarkastuksessa Mauritiukselle saapumisen yhteydessä.

1. Todistus negatiivisesta PCR-testin tuloksesta

2. Rokotustodistus

3. Hotellivoucher (sisältyy Tjäreborgin matka-

asiakirjoihisi)

4. Matkavakuutus, joka kattaa
koronavirustaudin aiheuttamat sairauskulut.

1

2

3

4
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1. Oletko saanut positiivisen tuloksen
koravirustestistä viimeisten 7 päivän aikana? 
Rastita Yes = kyllä tai No = en

2. Negatiivisen PCR-testin päivämäärä (enintään 72 
tuntia ennen lähtöä)

3. Testin suorittaja (lääkärikeskus, laboratorio tms)

4. Maa, jossa testi tehtiin

1

2

3 4
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Kaavakkeen täyttäminen



Matkustatko rokottamattoman aikuisen seurassa

Rastita Yes = kyllä tai No = en

Jos rastitat kyllä, selvitä englanniksi syy, miksi ei ole
rokotettu
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Kaavakkeen täyttäminen



Asuinpaikkasi osoite Mauritiuksella (Jos useampi, 
mainitse vain ensimmäinen)

1. Katuosoite

2. Kaupunki

Ilmoita terveyskontrollia varten maat (myös
satamat ja lentokentät), joissa olet käynyt
viimeisten 14 päivän aikana. Jätä pois
saapumislentosi lähtöpaikka. (Jos et ole ollut

ulkomailla, jätä tyhjiksi kohdat 3–5.)

3. Maa

4. Vierailun ajankohta

5. Vierailun kesto päivinä

1 2

3 4 5
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Kaavakkeen täyttäminen



Onko sinulla seuraavia oireita? 
Valitse Yes = kyllä tai No = ei. 

1. Kuumetta

2. Kurkkukipua

3. Nivelkipua

4. Yskää

5. Hengitysvaikeuksia tai hengenahdistusta

6. Ihottumaa

7. Äkillistä haju- tai makuaistin menetystä

8. Oletko viimeisten 14 päivän aikana ollut
lähikontaktissa (yli 15 min tai fyysinen kontakti) 
henkilön kanssa, jolla on koronan oireita?

1 2 3

5
64

7

8
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Kaavakkeen täyttäminen



Anna hätätapauksen varalta sellaisen
yhteyshenkilön tiedot, joka tavoittaa sinut
seuraavien 30 päivän aikana.

1. Henkilön nimi

2. Kaupunki

3. Maa

4. Sähköpostiosoite

5. Matkapuhelinnumero (Suomen maakoodi on 

+358)

1 2 3

4 5
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Kaavakkeen täyttäminen



Jokaisen matkustajan tulee täyttää oma kaavake.

Travel Companions Family
Ilmoita tähän samaa perhettä olevien eli samassa
osoitteessa asuvien matkaseuralaistesi nimet. Jos 
teitä on enemmän kuin 4, voit käyttää myös
seuraavaa kenttää (Travel Companions Non-Family).

Lisää matkaseuralaistesi nimet
1. Sukunimi
2. Etunimi

Travel Companions Non-Family
Ilmoita tähän matkaseuralaistesi nimet, jos he
eivät ole samaa perhettä eli asuvat eri osoitteessa. 
Jos teitä on enemmän kuin kaavakkeessa on tilaa, 
voit lisätä loput nimet käsin kaavakkeen
tulostamisen jälkeen. 

1 2
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Kaavakkeen täyttäminen



1. Viimeistele kaavake rastimalla ruutuun että
et ole robotti ja vastaamalla sen testiin.

2. Hyväksy henkilötietojesi tai antamiesi alle
16-vuotiaiden henkilötietojen käsittely
tulostettavan ja allekirjoitettavan PDF-
dokumentin lähetystä varten. Täytetty ja 
allekirjoitettu kaavake luovutetaan
rajatarkastuksessa ja terveysviranomaisten
tarkastuksessa Mauritiukselle saapumisen
yhteydessä.

3. Valitse ”Send me my PDF”, niin saat sen 
sähköpostiisi.

1

2

3
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Kaavakkeen viimeistely



Saat muutaman minuutin kuluessa sähköpostiviestin osoitteesta noreply@mauritiustravelform.com. Viestin liitteenä on 
PDF-tiedosto.

Jos et saa sähköpostia, tarkista
- että olet kirjoittanut sähköpostiosoitteesi oikein kaavakkeeseen
- onko viesti mennyt roskaposteihin
- että postilaatikkosi ei ole täynnä

Jos et saa sähköpostia noin 20 minuutin kuluessa, voit yrittää täyttää kaavakkeen uudelleen ja käyttää toista
sähköpostiosoitetta.

Jos et edelleenkään saa sähköpostia, suosittelemme, että tulostat kaavakkeen ja täytät sen käsin.

Muista tulostaa kaikki sivut ja allekirjoittaa kaavake. Pidä se helposti saatavilla, kun saavut Mauritiukselle, missä se 
luovutetaan rajatarkastuksessa.

HUOM!
Matkustaja on vastuussa siitä, että maahantulokaavake on täytetty oikein ja määräajan 
puitteissa. Muussa tapauksessa pääsy maahan evätään, eli et myöskään pääse lennolle 
lähtökentällä. Jos matkasi peruuntuu tästä syystä, et ole oikeutettu matkan hinnan 
palautukseen.
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Valmis!


