Maahantulokaavake Kap Verdeen
Kap Verde on ottanut käyttöön maahantulorajoituksia koronatartuntojen
jäljittämiseksi ja taudin leviämisen ehkäisemiseksi.
Maahantulokaavakkeeseen tulee täyttää mm. henkilötiedot,
terveydentilaan liittyviä tietoja sekä tietoja hotellista. Tämä ohje antaa
yleiskuvan kaavakkeen sisällöstä.

Maahantulokaavake on internetissä osoitteessa Controle Sanitária (gov.cv)
Kaavake tulee täyttää ennen matkustamista.
Huomioi, että viranomaiset saattavat tehdä muutoksia kaavakkeeseen.
Teemme parhaamme pitääksemme ohjeen ajantasaisena.
Tämä ohje on päivitetty 8.3.2022.
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Ennen kuin aloitat
Ennen kuin aloitat kaavakkeen täyttämisen, suosittelemme
että valitset kaavakkeen kieleksi englannin, sillä tässä
ohjeessa käytetään englanninkielistä versiota.
Älä mielellään käytä selaimesi käännöstoimintoa. Näin
vältyt vikakäännöksiltä.
1.

Valitse englanninkielinen versio kaavakkeesta

1

2

Kaavakkeen täyttäminen
Aluksi täytetään henkilötietoja ja tietoja lennosta. Vain tähdellä* merkityt tiedot ovat
pakollisia.
1.

Koko nimi

2.

Kutsumanimi (ei pakollinen)

3.

Saapumispäivä

4.

Lennon numero

5.

1

2

3

4

Istumapaikan numero lennolla (ei pakollinen)

5

6

6.

Passin numero

7

8

7.

Passin myöntämispäivä

8.

Passin voimassaolon päättymispäivä

9

10

9.

Ikä

11

12

10.

Sukupuoli
Masculino = mies
Feminino = nainen

11.

Kansalaisuus
Finlandês = Suomi
Sueco = Ruotsi
Dinamarquês = Tanska
Norueguês = Norja

12.

Lähtömaa
Finlandia = Suomi
Suécia = Ruotsi
Dinamarca = Tanska
Noruega = Norja
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Kaavakkeen täyttäminen
Tähän täytetään tietoja majoituksesta sekä yhteystiedot matkan aikana. Vain tähdellä*
merkityt tiedot ovat pakollisia.
1.

Valitse, mihin osaan Kap Verdeä matkustat
Tjäreborgin kaikki hotellit sijaitsevat Salin saarella, joten valitse ”Sal”.

2.

Tarkempi sijainti (ei pakollinen)

1

2

3.

Kadun nimi (ei pakollinen)

3

4

4.

Lähin kaupunki (ei pakollinen)

5.

Oma sähköpostiosoitteesi

5

6

6.

Matkapuhelinnumero

7

8

7.

Työpuhelin (ei pakollinen)

9

10

8.

Hotellin nimi (ei pakollinen)

9.

Puhelinnumero, johon voi ottaa yhteyttä hätätilanteessa (ei pakollinen)

11

12

10.

Kotiosoite (ei pakollinen)

11.

Ilmoita, asutko vakituisesti Kap Verdessä
Yes = Kyllä
No = En

12.

Montako päivää oleskelet Kap Verdessä
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Kaavakkeen täyttäminen
Seuraavassa kohdassa täytetään terveystietoja.
Yes = Kyllä, No = Ei

1.

Onko sinulla kansainvälinen rokotuskortti keltakuumetta vastaan?
Tämä vaatimus ei koske Euroopasta saapuvia, joten valitse ”No”.

2.

Oletko matkustanut ulkomaille viimeksi kuluneiden 15 päivän aikana?
a)
Jos kyllä, niin ilmoita, missä maassa/maissa olet ollut.

3.

Oletko sairastanut koronataudin ja sinut on todettu terveeksi alle 90
päivää ennen matkaa?

4.

Onko sinulla ollut yskää viimeisten 8 päivän aikana?

5.

Onko sinulla ollut kuumetta viimeisten 8 päivän aikana?

6.

Oletko saanut molemmat koronarokotteet?

7.

Minkä vaadituista koronatodistuksista esität maahan saapumisen
yhteydessä?
Jos maahantulokaavake koskee 0–11-vuotiasta lasta, valitse ”Not
Applicable”.

1
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Kaavakkeen viimeistely ja lähettäminen

1.

Merkitsemällä rastin ruutuun vahvistat, että olet ilmoittanut todenmukaiset
tiedot.

2.

Lähetä ”Send”

1
2
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Valmista!
Kaavake on nyt valmis, ja sen merkiksi sivun yläosaan tulee vihreä palkki ”Operation
performed with success!”

Kaavakkeen täyttämisen jälkeen saat QR-koodin, joka tulee esittää lähtökentällä sekä
Kap Verdeen saapumisen yhteydessä.
Voit valita, haluatko ladata vahvistuksen ja QR-koodin vai haluatko ne sähköpostiisi.

1

Suosittelemme vahvistuksen lataamista, sillä kokemuksemme mukaan sähköposteissa
on esiintynyt ongelmia. Suosittelemme myös vahvistuksen tulostamista, jotta se on
helposti käsillä matkan aikana.

1.

Valitse ”Download” ja lataa vahvistusviesti.

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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