
Registrer dig her:  https://ears.health.go.ke/airline_registration/
Vejledning til registrering  og oprettelse af QR-kode

Rejse til Kenya

Klik på: 
”Register” i boksen 
Register for a new travel
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Alle rejsende skal udfylde en elektronisk Covid-19 formular inden indrejse. Når du har ud-
fyldt formularen, modtager du en QR-kode, som du fremviser til sundhedsmyndighederne i 
lufthavnen, inden du får adgang til paskontrollen.  

Bemærk: Vi anbefaler du bruger Google Chrome som browser og IKKE oversætter til dansk. 
Vær desuden opmærksom du ikke kan benytte æ, ø og å - benyt i stedet ae, oe og aa. 
Myndighederne kan med kort varsel ændre på indrejseformularen. Denne er gældende fra december 2021



First name: 
Fornavn(e) ifølge passet

Middel name: 
Mellemnavn(e) ifølge passet

Last name: 
Efternavn ifølge passet

Gender: Vælg køn
• Male = Mand
• Female = Kvinde

Date of birth: 
Vælg dato (day), måned (month) 
og år (year)

Nationality: 
Vælg nationalitet 

Country of Origin: 
Vælg fødeland

Date of Arrival in Kenya: 
Vælg dato (day), måned (month) 
og år (year)

ID / Passport Number: 
Skriv dit pasnummer ELLER dit 
CPR-nummer

Phone Number: 
Vælg landekode og skriv dit tele-
fonnummer

Email address: 
E-mailadresse

Airline: 
Vælg det flyselskab, du ankom-
mer til Kenya med. Såfremt du 
har en mellemlanding på indre-
jsen, skal du vælge flyselskabet, 
som står for den sidste flyvning.

Flight Number: 
Skriv flynummer på det fly, 
du ankommer til Kenya med. 
Såfremt du har en mellemland-
ing på indrejsen, skal du vælge 
flyselskabet, som står for den 
sidste flyvning.

Seat Number: 
Fly sædenummer i flyet. Såfremt du 
ikke kender dit sædenummer, skriver 
du et fiktivt nummer. Fx ”2A”. 

Destination City: 
Skriv den by, hvor du skal bo første 
nat

Countries Visited: 
Har du besøgt nogle lande inden-
for de seneste 14 dage inden, du 
ankommer til Kenya? Vælg i så fald 
disse lande fra listen. Ellers springer 
du feltet over. Hvis du får klikket på 
menuen, men ikke har besøgt andre 
lande inden for de seneste 14 dage, 
vælger du blot ”Denmark”. 
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Fever (37.5°C or higher): 
Har du haft feber? 
• Yes = Ja
• No = Nej

Feverish: 
Føler du dig febersyg? 
• Yes = Ja
• No = Nej

Negative Covid19 PCR: 
Kan du fremvise en 
negativ CPR-test? 
• Yes = Ja 
• No = Nej 
Rejser du ind på vaccination, og 
er derfor ikke testet forud for 
rejsen, skal du blot vælge “No”. 

Chills: 
Har du kuldegysninger?
• Yes = Ja
• No = Nej

Cough: 
Hoster du? 
• Yes = Ja
• No = Nej

Difficulty in breathing: 
Har du vejrtrækningsbesvær? 
• Yes = Ja
• No = Nej

Name of Contact Person 
(Next of Kin): 
Skriv navnet på en pårørende i 
tilfælde af sygdom

Phone Number of Contact 
Person: 
Skriv telefonnummeret til 
pårørende i tilfælde af sygdom

Village/House Number/Hotel: 
Skriv husnummeret (adressen) 
på dit hotel første nat

Sublocation/Estate: 
Skriv vejnavnet (adresse) på dit 
hotel første nat

Postal Address: 
Skriv postnummer (adresse) på 
dit hotel første nat

Klik på ”Submit”
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Du modtager nu en QR-kode. 
Vi anbefaler, at du klikker på 
”Print QR”, printer din QR-kode 
og medbringer den fysisk. 

Du kan også vælge at downloade 
QR-koden som PDF og med-
bringe den på telefonen. 
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