Matkustajatietolomake Espanjaan
Espanjan viranomaiset edellyttävät, että 12 vuotta täyttäneiden maahan saapuvien matkustavien, joilla ei ole voimassa olevaa
Omakannasta saatavaa EU:n digitaalista koronatodistusta tulee täyttää sähköinen FCS Health Control Form -lomake ennen
matkalle lähtöä osoitteessa: https://www.spth.gob.es/ tai SpTH (Spain Travel Health) -mobiilisovelluksessa. Lataa sovellus Apple
Storesta tai Google Play -kaupasta.
Voit halutessasi aloittaa lomakkeen täyttämisen jo hyvissä ajoin ennen matkaa, mutta se tulee viimeistellä terveys- ja
matkustustiedoin aikaisintaan 48 h ennen matkalle lähtöä. Saapuminen maahan ilman lomakkeen täyttämistä ja siitä saatavaa
QR-koodia johtaa maahantulon epäämiseen.
Lomakkeessa ei käytetä ä, ö ja å-kirjaimia. Kirjoita kirjaimet seuraavassa muodossa: ä = ae, ö = oe, å = aa
Yhdessä matkustavan perheen / ryhmän tiedot voi ilmoittaa yhteisellä matkustuslomakkeella. Lisää lomakkeelle myös lasten tiedot.
Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että lomakkeen täytettyäsi saat siitä vahvistuksen sähköpostiisi. Huomioithan, että
viranomaiset saattavat tehdä lomakkeeseen muutoksia lyhyelläkin varoitusajalla.

Lomakkeen täyttämiseen valmistautuminen
Lomaketta täyttäessä tarvitset seuraavia mm. seuraavia tietoja, jotka on hyvä varata valmiiksi jo lomakkeen täyttöä aloittaessa.
Osan tiedoista löydät Aurinkomatkojen verkkosivuilta, matkavahvistukselta, Omalomasta tai Aurinkomatkat-sovelluksesta. Tarvitset
lomaketta täyttäessä seuraavia:
•

Passin tiedot

•

Lennon tiedot

•

Majoituksen tiedot

•

EU:n koronatodistuksen tiedot ja todistus liitteeksi (rokotustodistus, toipumistodistus, negatiivinen koronatestitulos)

Lomakkeelle lisättävät liitteet tulee olla PDF, PNG, JPG, SVG, GIF tai JPEG-muotoisia. Emme suosittele käyttämään
internetselaimen automaattista käännöstoimintoa mahdollisten käännösvirheiden vuoksi.

Lomakkeen täytön aloittaminen
Siirry sivustolle https://www.spth.gob.es/ ja valitse kohta ”If you DO not have an EU Digital COVID Certificate (DCC) or EU
Equivalent, click here to access”.

Rekisteröityminen
Ensimmäisellä kerralla lomaketta täyttäessäsi tulee rekisteröityä sivujen käyttäjäksi sisäänkirjautumissivun ”New Form” -kohdan
painikkeilla.
•

Valitse ”Individual FCS Form”, mikäli täytät lomakkeen
yhdelle hengelle.

•

Valitse ”Family/Group FCS Form”, mikäli täytät perheen
/ matkaseurueen yhteisen lomakkeen.

Huomioitahan, että täytettävien kohtien järjestys voi
lomakkeella vaihdella riippuen siitä valitsetko ”Individual” vai
”Family/Group” -vaihtoehdon.
Mikäli olet aloittanut lomakkeen täytön jo aiemmin, voit jatkaa
kirjautumalla sisään kohdassa ”Continue with previously
created FCS form”. Kirjautumiseen tarvitset sähköpostiisi
tulleen ”Form identifier” ja ”Security Code” -koodit sekä passin
tai henkilökortin numeron.
•

Valitse ”Continue Individual FCS Form”, mikäli jatkat
lomakkeen täyttämistä yhdelle hengelle.

•

Valitse ”Continue Family/Group FCS Form”, mikäli jatkat
perheen / matkaseurueen yhteisen lomakkeen
täyttämistä.

Rekisteröityminen ja ehtojen hyväksyntä
Täytä matkustajan tiedot. Mikäli täytät yhteistä lomaketta perheelle /
matkaseurueelle, täytä tähän yhteyshenkilön tiedot. Lennon tiedot löydät
matkavahvistuksesta, Omalomasta tai Aurinkomatkat-sovelluksesta.
1. Surname – Sukunimi, kuten passissa
2. Name – Etunimet, kuten passissa
3. Passport number, National Id (DNI)/Foreign Residency (NIE) or personal
identifier – Passin tai henkilökortin numero
4. Flight Number – Lennon numero (AYxxxx)
5. Arrival Date – Saapumispäivä (valitse kalenterista)
6. Email – Sähköpostiosoite
7. Confirm email address – Vahvista sähköpostiosoite kirjoittamalla se
uudelleen
8. Check here if your final destination is not Spain (only arrives in Spain in
transit). – Valitse, mikäli Espanja ei ole lopullinen matkakohde (olet
kauttakulkumatkalla).
9. Please, mark here if ”Passenger Data” you have just filled in are for a minor or dependent person in my charge – Valitse
kohta, mikäli olet antamassa tietoja alaikäisestä tai matkustajasta, jonka huoltaja olet. Lisää avautuviin Name, Surname ja
Passport number, National ID -kenttiin etu- ja sukunimesi sekä passin tai henkilökortin numero. Huom. tätä kohtaa ei
kysytä, mikäli täyttää perheen/matkaseurueen yhteistä lomaketta.

Rekisteröityminen ja ehtojen hyväksyntä
Tällä sivulla kerrotaan englanniksi ehdoista, lomakkeen tietojen keruusta
ja niiden käyttämisestä.

Täytä seuraavat kohdat:
1. I’m a human – Vahvista hCaptcha -ruudussa olevasi ihminen etkä
robotti.
2. Yes, I have read and understand the information and accept these
terms. – Kyllä, olen lukenut ja ymmärtänyt lukemani ehdot.

Paina “Send” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

Rekisteröityminen
Painettuasi edellisessä vaiheessa ”Send” saat ponnahdusikkunan, jossa kerrotaan, että painettuasi
”Continue” voit jatkossa muokata ainoastaan matkustajan etu- ja sukunimiä. Muita ilmoittamiasi
tietoja ei ole mahdollista muokata. Tarkista täyttämäsi tiedot painamalla ”Review”.
Kun tiedot ovat tarkistettu, paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin. Mikäli saat
virheilmoituksen, kokeile painaa uudelleen ”Send” ja ”Continue”.

Seuraavaksi saat ponnahdusikkunan, jossa kerrotaan, että voit rekisteröityä ja jatkaa
lomakkeen täyttämistä painamalla ”Register” tai valitsemalla ”Continue”, jolloin voit jatkaa
lomakkeen täyttämistä myöhemmin sähköpostiisi tulleiden tietojen mukaan. Tämä ohje on tehty
valitsemalla ”Continue”.

Rekisteröityminen
Seuraavaksi ilmoittamaasi sähköpostiin saapuu viesti otsikolla ”Spain Travel Health: Registration form ETUNIMET SUKUNIMI”.
Viesti pitää sisällään kirjautumiseen vaativan turvakoodin ”Security code”. Löydät koodin kohdasta THE FCS FORM CODE FOR
YOUR TRIP IS: XXXXXX.
Paina sähköpostissa olevaa pidempää linkkiä viedäksesi rekisteröitymisen loppuun ja aktivoidaksesi käyttäjätilisi. Linkkiä painettuasi
siirryt automaattisesti takaisin Spain Travel Health -sivustolle. Säilytä saamasi sähköpostiviesti tai ota turvakoodi talteen
mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Lomakkeen täyttäminen
Siirryttyäsi Spain Travel Health -sivustolle tulee sinun täyttää seuraavat kohdat.

1. Passport number, National Id (DNI)/Foreign Residency (NIE) or personal identifier – Passin tai henkilökortin numero
2. Security Code – Turvakoodi (löytyy sähköpostiin saapuneesta viestistä)

Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.
Mikäli järjestelmä kysyy ”Form identifier” -koodia, löydät sen saamastasi sähköpostista. Koodi on pitkä ja pitää sisällään numeroita,
kirjaimia ja väliviivoja.

Lomakkeen täyttäminen
Täytä henkilötiedot.
1. Surname – Sukunimi, kuten passissa (täytetty valmiiksi)
2. Name – Etunimet, kuten passissa (täytetty valmiiksi)
3. Sex – Sukupuoli
Male = Mies
Female = Nainen
4. Passport number, National Id (DNI)/Foreign Residency (NIE) or
personal identifier – Passin tai henkilökortin numero (täytetty
valmiiksi)
5. Personal mobile phone number – Matkapuhelinnumero (valitse
valikosta FI +358 ja täytä perään numerosi muodossa
40xxxxxxx).
6. Other telephone number – Vaihtoehtoinen puhelinnumero (ei
pakollinen)
7. Email – Sähköposti (täytetty valmiiksi)
8. Date of birth – Syntymäaika (valitse kalenterista) tai kirjoita
muodossa vvvv/kk/pv.

Lomakkeen täyttäminen
Täytä lennon ja majoituksen tiedot. Tiedot löydät matkavahvistuksesta,
Omalomasta tai Aurinkomatkat-sovelluksesta.
1. Airline – Lentoyhtiö (täytetty valmiiksi)
2. Flight Number – Lennon numero (täytetty valmiiksi)
3. Seat number – Istuinpaikan numero lennolla. Mikäli numero ei ole
lomaketta täyttäessäsi tiedossa, voit lisätä sen myöhemmin
kirjautumalla lomakkeellesi.
4. Arrival Date – Saapumispäivämäärä (täytetty valmiiksi)

Lisää ensimmäisen majoituspaikkasi mukaiset tiedot:
1. Region/Autonomous city – Alue*
2. City/town – Kaupunki/kunta (valitse valikosta)***

*/***): katso seuraavalta sivulta.
Mikäli lisäät lomakkeelle yhdessä matkustavan perheen / ryhmän muiden matkustajien tiedot, katso ohje sivulta 13. Paina ”Save
and Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

*) Region/Autonomous city – Alue:

***) City/town – Kaupunki/kunta:

Mallorca: Balears, Illes
Kanariansaaret: Canarias
Costa del Sol/Malaga: Andalucía
Alicante: Comunitat Valenciana
Barcelona: Cataluña
Madrid: Madrid, Comunidad de

Gran Canaria:
Agaete: Agaete
Las Palmas: Palmas de Gran Canaria,
Las
Maspalomas: San Bartolomé de
Tirajana
Meloneras: San Bartolomé de Tirajana
Playa Taurito: Mogán
Playa del Ingles: San Bartolomé de
Tirajana
Puerto Rico: Mogán
Puerto de Mogan: Mogán
San Agustin: San Bartolomé de
Tirajana

**) Province – Maakunta:
Mallorcan kohteet: Balears, Illes
Gran Canaria, Fuerteventura ja
Lanzarote: Las Palmas
Teneriffa: Santa Cruz de Tenerife
Costa del Sol/Malaga: Málaga
Alicante: Alicante/Alacant
Barcelona: Barcelona
Madrid: Madrid

Teneriffa:
Costa Adeje: Adeje
Golf del Sur: San Miguel de Abona
Los Cristianos: Arona
Los Gigantes: Santiago del Teide
Playa Paraiso: Adeje
Playa de las Americas: Arona
Puerto de la Cruz: Puerto de la Cruz
Santa Cruz: Santa Cruz de Tenerife

Fuerteventura:
Caleta de Fuste: Antigua
Corralejo: Oliva, La
Jandia: Pájara
Lanzarote:
Costa Tequise: Teguise
Playa Blanca: Yaiza
Puerto del Carmen: Tías
Mallorca:
Alcúdia: Alcúdia
Ca’n Picafort: Santa Margalida
Palma Nova: Calvià
Palma: Palma
Playa de Palma: Palma
Puerto de Sóller: Sóller
Santa Ponsa: Calvià
Manner-Espanja:
Benalmádena: Málaga
Fuengirola: Málaga
Marbella: Málaga
Torremolinos: Málaga
Alicante: Alicante/Alacant
Barcelona: Barcelona
Madrid: Madrid

Lomakkeen täyttäminen
Kohdassa ”Family/group infomation” voit lisätä lomakkeelle yhdessä matkustavan
perheen / ryhmän muiden matkustajien tiedot. Lisää myös lasten tiedot.
Lisää muita matkustajia painamalla ”Click here to add passenger”. Tässä
kohdasta tulee lisätä kaikki matkustajat ja täyttää heidän tietonsa.
1. Passport number, National Id (DNI)/Foreign Residency (NIE) or personal
identifier – Passin tai henkilökortin numero
2. Seat number – Istuinpaikan numero lennolla
3. Surname – Sukunimi, kuten passissa
4. Name – Etunimet, kuten passissa
5. Sex – Sukupuoli (Male = mies, Female = nainen)
6. Date of birth – Syntymäaika (valitse kalenterista.)

Oletuksena on, että kaikille lisättäville matkustajille lisätään lomakkeen täyttäjän
yhteystiedot ja majoitustiedot kohteessa. Klikkaamalla
pääset halutessasi
lisäämään muiden matkustajien henkilökohtaiset tiedot. Huomioithan, että
ilmoitettuun sähköpostiin lähetetään matkalla vaadittava QR-koodi ja mikäli kaikilla
lomakkeen matkustajilla on sama sähköpostiosoite merkittynä, tulee koodit tähän
sähköpostiin.
Mikäli lisäät vahingossa liikaa matkustajia, voit poistaa niitä painamalla punaista
roskakorin kuvaa. Kun kaikkien tiedot on lisätty, paina ”Save and Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

Lomakkeen täyttäminen
Mikäli täytät lomaketta hyvissä ajoin ennen lähtöä (yli 48 tuntia ennen matkaa), saat seuraavaksi ilmoituksen, että täyttämäsi tiedot
on tallennettu ja voit jatkaa tietojen täyttämistä aikaisintaan 48 tuntia ennen Espanjaan saapumista. Pääset palaamaan lomakkeelle
klikkaamalla sähköpostiisi saapuneessa viestissä olevaa linkkiä tai etusivun ”Continue Form” -painiketta painamalla. Mikäli täytät
lomaketta alle 48 tuntia ennen matkaa, siirry suoraan seuraavalle sivulle.

Lomakkeen täyttäminen
Seuraavat matkustukseen liittyvät tiedot voit täyttää aikaisintaan 48 tuntia ennen Espanjaan saapumista. Täytä tiedot kaikkien
lomakkeelle lisättyjen matkustajien osalta.
1. Please indicate the country of origin of your trip –
Lähtömaa (valitse valikosta Finland)
2. Please indicate the starting area of your trip –
Lähtöalue (valitse valikosta)
Paina ”Save and Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.
Painettuasi saat ponnahdusikkunan, jossa ilmoitetaan, että
lähtömaata ei ole mahdollista jälkikäteen muuttaa. Paina
”Yes” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

Lomakkeen täyttäminen
Täytä terveystiedot. Täytä tiedot kaikkien lomakkeelle lisättyjen
matkustajien osalta.
1. Select the type of Certificate you have – Ilmoita, minkä
todistuksen esität viranomaisille maahan saapuessasi.
•

•
•

EU COVID Digital Certificate – EU:n digitaalinen
koronatodistus Omakannasta. Mikäli matkustat tällä
todistuksella, ei lomakkeen täyttämistä edellytetä.
Equivalent digital COVID-19 certificate recognized by the
EU – Ei koske Suomen kansalaisia
Other Certificate – Muu todistus

Valintasi jälkeen seuraa jatkokysymyksiä, katso ohjeet seuraavilta
sivuilta.
Paina ”Save and Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

.

Lomakkeen täyttäminen
Mikäli valitset seuraavan kohdan vaihtoehdoista ”Vaccination” eli rokotustodistuksen, täytä seuraavat vaadittavat tiedot. Huom.
Helmikuusta 2022 lähtien EU-maat hyväksyvät koronarokotustodistuksen vain 9 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen.
Kolmannen rokoteannoksen jälkeen rajoitusta voimassaolon suhteen ei ole.
1. Surname – Sukunimi, kuten passissa
2. Name – Etunimet, kuten passissa
3. Date of birth – Syntymäaika. Valitse kalenterista tai kirjoita
muodossa vvvv/kk/pv.
4. Certificate issuing country – Todistuksen myöntänyt maa (valitse
valikosta). Finland = Suomi.
5. Date of last dose administered – Viimeisimmän annoksen
rokotuspäivä.
6. Type of dose – Viimeisimmän rokotusannoksen tyyppi
a. Complete regimen – Rokotussarjan täydentävä rokote
(esim. 1/1 tai 2/2)
b. Booster – Tehosterokote (esim. 3/3)
7. Vaccine administered – Saamasi rokotevalmiste (valitse valikosta).
Täytettyäsi tiedot valitse ”Validate certificate” jatkaaksesi eteenpäin. Paina ”Save and Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.
Painettuasi saat ponnahdusikkunan, jossa ilmoitetaan, että tietoja ei ole mahdollista jälkikäteen muuttaa. Paina ”Yes” jatkaaksesi
sivustolla eteenpäin.

Lomakkeen täyttäminen
Mikäli valitset ”Diagnostic Test” täytä seuraavat vaadittavat tiedot.
1. Surname – Sukunimi, kuten passissa
2. Name – Etunimet, kuten passissa
3. Date of birth – Syntymäaika. Valitse kalenterista tai kirjoita
muodossa vvvv/kk/pv.
4. Certificate issuing country – Todistuksen myöntänyt maa
(valitse valikosta) Finland = Suomi.
5. Test carried out – Tehdyn testin menetelmä (valitse
valikosta). NAAT vastaa PCR-testiä.
6. Date of sampling – Näytteenottopäivämäärä. Valitse
kalenterista tai kirjoita muodossa vvvv/kk/pv.
7. Test result – Testin tulos. Valitse valikosta ”NEGATIVE”.
Täytettyäsi tiedot valitse ”Validate certificate” jatkaaksesi eteenpäin. Paina ”Save and Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.
Painettuasi saat ponnahdusikkunan, jossa ilmoitetaan, että tietoja ei ole mahdollista jälkikäteen muuttaa. Paina ”Yes” jatkaaksesi
sivustolla eteenpäin.

Lomakkeen täyttäminen
Mikäli valitset ”Recovery” täytä seuraavat vaadittavat tiedot.
1. Surname – Sukunimi, kuten passissa
2. Name – Etunimet, kuten passissa
3. Date of birth – Syntymäaika. Valitse kalenterista tai kirjoita
muodossa vvvv/kk/pv.
4. Certificate issuing country – Todistuksen myöntänyt maa (valitse
valikosta) Finland = Suomi.
5. Test carried out – Tehdyn testin menetelmä. Valitse valikosta
Nucleic Acid Amplification Test (NAAT). NAAT vastaa PCR-testiä.
6. Date of first positive test – Ensimmäisen positiivisen testin
päivämäärä. Valitse kalenterista tai kirjoita muodossa vvvv/kk/pv.
Täytettyäsi tiedot valitse ”Validate certificate” jatkaaksesi eteenpäin. Paina ”Save and Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.
Painettuasi saat ponnahdusikkunan, jossa ilmoitetaan, että tietoja ei ole mahdollista jälkikäteen muuttaa. Paina ”Yes” jatkaaksesi
sivustolla eteenpäin.

Lomakkeen täytön lopettaminen
Viimeisessä vaiheessa lomakkeen täyttäjä lupaa tarkkailla koronaviruksen mahdollisia oireita (kuume, yskä tai hengenahdistus)
itsessään ja muissa lomakkeella ilmoitetuissa matkustajissa, ja ottaa tarvittaessa yhteyttä terveysviranomaisiin sekä noudattaa
viranomaisilta saamiaan ohjeita.
Lomakkeen täyttäjän tulee vahvistaa antamansa tiedot oikeiksi laittamalla rasti ruutuun kohdassa ” Indicate for acceptance”
Lähetä lomake painamalla ”End process”.

Lomakkeen täytön lopettaminen
Lähetettyäsi lomakkeen saat seuraavassa vaiheessa vahvistuksen, että
lomakkeen täyttö on onnistunut.
Voit ladata ja tallentaa QR-koodin itsellesi suoraan verkkosivuilta joko
PDF-muodossa tai Walletiin. Valitse haluamasi muoto painamalla ”PDF
format” tai ”Wallet format”.
Mikäli olet täyttänyt samalle lomakkeelle useamman matkustajan tiedot
ovat kaikkien omat QR-koodit ladattavissa ja tallennettavissa tällä sivulla.
QR-koodit lähetetään myös ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Viesti
saapuu otsikolla ”Spain Travel Health: QR NIMI NIMI”. Saat jokaisesta
matkustajasta oman viestin, joka sisältää PDF-liitteen, jonka avaamalla
saa matkustajan QR-koodin.
Tarvittaessa voit myöhemmin pyytää koodin uudelleen lähetystä
sähköpostiisi https://www.spth.gob.es/ -sivun ”Retrieve QR” -kohdassa.
Tarvitset tähän rekisteröityessäsi ilmoittamasi sähköpostiosoite ja passin
numeron.
Viimeistele lomakkeen lähetys painamalla ”Finalize”.

Lomakkeen täydentäminen lähempänä lähtöä
Mikäli haluat myöhemmin palata täydentämään lomaketta, voit kirjautua lomakkeellesi kahdella eri tapaa.

1. Etsi sähköpostistasi lomakkeen täytön yhteydessä saamasi sähköposti otsikkolla ”Spain Travel Health: Registration form
NIMI NIMI)”. Katso viestistä turvakoodi ”Security code” kohdasta: ”THE FCS FORM CODE FOR YOUR TRIP IS” ja
lomakkeen tunniste kohdasta ”Form identifier”. Tämän jälkeen paina viestissä olevaa pidempää linkkiä, jolloin siirryt suoraan
SpTH:n verkkosivuille. Lisää sivulle passin tai henkilökortin numero sekä sähköpostissa oleva turvakoodi, valitse ”I am
human” ja paina ”Continue” jatkaaksesi eteenpäin. Etsi täydennettävä kohta, täydennä tiedot ja tallenna. Käy lomake
kokonaisuudessaan läpi ja lopuksi tallenna ja lähetä.
2. Siirry sivustolle https://www.spth.gob.es/ ja valitse ”Continue Individual FCS Form”, mikäli jatkat lomakkeen täyttämistä
yhdelle hengelle tai ”Continue Family/Group FCS Form”, mikäli jatkat perheen / matkaseurueen yhteisen lomakkeen
täyttämistä. Lisää sivustolle sähköpostista löytyvä Form identifier -koodi, passin tai henkilökortin numero sekä sähköpostissa
oleva turvakoodi, valitse ”I am human” ja paina ”Continue” jatkaaksesi eteenpäin. Etsi täydennettävä kohta, täydennä tiedot
ja tallenna. Käy lomake kokonaisuudessaan läpi ja lopuksi tallenna ja lähetä.

Huom. Mikäli saamasi sähköposti ja vaadittavat koodit eivät ole enää tallessa, tulee täyttää kokonaan uusi lomake kohdasta ”New
Form”. Lomaketta ei voi täyttää samoin tiedoin useampaan kertaan. Voit vaihtaa sähköpostiosoitteen tai vaihtoehtoisesti lisätä
passin numeron eteen numeron 0, päästäksesi täyttämään lomakkeen uudelleen.

Lomakkeen tietojen korjaus QR-koodin saapumisen jälkeen
Siirry sivulle https://www.spth.gob.es/ ja paina kohtaa ”Modity QR Code”. Tämän jälkeen lisää järjestelmään joko sähköpostissasi
oleva ”Form identifier” -koodi tai passin numero, lennontiedot ja sähköpostiin saamasi turvakoodi ”Security Code”. Valitse ”I am
human” ja paina ”Continue” jatkaaksesi tietojen muokkaukseen. QR-koodin saapumisen jälkeen voit tehdä vielä seuraavia
muutoksia lomakkeellesi.

1. Istumapaikan muutos
2. Kotiosoitteen muutos
3. Hotellin tietojen muutos
4. Poistaa lomakkeelle lisättyjä henkilöitä
5. Lisätä matkustajan (järjestelmässä ilmenneiden ongelmien vuoksi suosittelemme täyttää matkustajalle oman lomakkeen)
Muista tallentaa tekemäsi muutokset kohdasta ”Save modification”. Muutoksen jälkeen aiempi QR-koodi mitätöityy ja saat
sähköpostiisi uuden koodin.

Lomakkeen täytön jälkeen
QR-koodi tulee ottaa matkalle mukaan joko paperille tulostettuna tai puhelimella näytettävänä. Saamasi QR-koodi esitetään
lentoyhtiölle koneeseen nousun yhteydessä ja koodi tulee näyttää myös viranomaisille maahan saavuttaessa. Varmista, että
tulostat/tallennat kaikkien matkustajien henkilökohtaiset QR-koodit.
Lentokentällä sinun tulee kulkea SINISTÄ linjaa pitkin ja esittää lomakkeelle täyttämäsi todistus viranomaisille.

Huomioithan, että olet itse vastuussa siitä, että matkustajatietolomake on täytetty oikein. Saapuminen maahan ilman lomakkeen
täyttämistä ja siitä saatavaa QR-koodia johtaa maahantulon epäämiseen.

Hyvää matkaa!

Lomake päivitetty 7.4.2022.

