
Inreseformulär till Aruba

Alla resande till Aruba måste fylla i ett inreseformulär. På avreseflygplatsen måste du visa 
QR-koden från ditt inreseformulär, så se till att ha den tillgänglig när du checkar in.

I formuläret ska du bland annat fylla i information om ditt flyg, personuppgifteroch
ditt hotell. Följande sidorger dig en överblick.

Undvik gärna översättningsfunktionen i din webbläsaren, och låt formuläret vara på 
engelska. Detta för att undvika felöversättningar.

Formuläret finns tillgängligt online på Aruba Online ED (edcardaruba.aw)

Det är obligatoriskt att varje resenär fyller i varsitt formuläret innan avresa, tidigast 7 dagar 
innan ankomst till Aruba.

Varuppmärksam på att myndigheterna med kort varsel kan göra ändringar i formuläret. 
Denna version gäller per den 9 januari 2023
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https://edcardaruba.aw/


Registrering inreseformulär

1. Välj om du är lokal medborgare eller inte 
medborgare
Resident of Aruba = Lokal medborgare
Non-recident = Inte medborgare

2. Du får nu upp en pop up-ruta där du måste 
fylla i ditt ankomstdatum.
Observera att du tidigast kan fylla i 
formuläret när det är 7 dagar eller mindre 
kvar till ankomst till Aruba.
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Registrering inreseformulär

1. Ange efternamn

2. Ange förnamn

3. Ange födelsedatum

4. Ange din nationalitet

5. Ange ditt passnummer

6. Ange utgångsdatum för ditt pass

7. Ange passtyp
Diplomatpass eller ordinairepass

8. Ange din email adress

9. Bekräfta email adressen genom att skriva 
den igen

10. Ange ditt telefonnummer

11. Klicka i YES om du vill få Arubas 
nyhetsbrev

När du är klar, tryck på "Next"
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Registrering inreseformulär

1. Ange kön

2. Ange födelseland

3. Ange om du har dubbelmedborgarskap

4. Ange yrke
Om det inte finns något passande yrke välj "Other"

5. Ange boende land

6. Ange din adress

7. Ange stad

8. Ange postnummer

När du är klar, tryck på "Next"
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Registrering inreseformulär

1. Ange vilket flygbolag du flyger med. 
Flyger du med SunClass Airlines välj Charter/Non- Scheduled
och i fritext-fältet skriver du in SunClass Airlines. Observera att 
du INTE ska välja Sunwing Airlines.

Om du flyger med en mellanlandning och två flygbolag välj 
det senaste

2. Ankomstdatum är redan ifyllt då du angav det i första steget

3. Ange hemresedatum

4. Ange tid för hemresa

5. Ange syftet med resan
Om du ska på semester, välj "Sun, sand and sea"

6. Ange hur du ska bo

Om du anger att du ska bo på ett hotell så behöver du ange 
vilket hotell i listan

7. Ange om du varit på Aruba tidigare, om ja hur många gånger

8. Ange hur du bokade resan

9. Ange hur du fick information om Aruba

10. Ange av vilken anledning du valde Aruba som resmål

När du är klar, tryck på "Next"
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Registrering inreseformulär

Här ska du acceptera villkoren genom att klicka i Yes.
Det är viktigt att du läser igenom informationen 
på engelska.

1. Villkoren för att resa

2. Godkännande för covid-19-hälsoscreening på 
plats

3. Regler om karantän i väntan på svar på ett 
eventuellt Covid-19-test

4. Samtycke att dina eventuella testresultat sparas 
och delas med folkhälsomyndigheten

5. Godkännande av regler gällande eventuell 
karantän

Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att ta
del av informationen. Kan du
inte engelska rekommenderar vi att du ber någon du k
änner om hjälp med att översätta.
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Registrering inreseformulär

Här ska du acceptera villkoren genom att klicka i Yes.
Det är viktigt att du läser igenom informationen på 
engelska.

6. Samtycke att följa alla instruktioner från 
folkhälsomyndigheten på Aruba

7. Godkännande av eventuella kostnader relaterade 
till Covid-19

8. Avsägning av rättigheter att kräva skadestånd vid 
eventuell nekad inresa

Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att t
a del av informationen. Kan du
inte engelska rekommenderar vi att du ber någon du
känner om hjälp med att översätta.
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Registrering inreseformulär

Här ska du acceptera villkoren genom att klicka i Yes.
Det är viktigt att du läser igenom informationen 
på engelska.

9. Accepterar Arubas regler och bestämmelser och 
respektera myndigheternas instruktioner

10. Du accepterar då att du fyllt i allting korrekt på heder 
och samvete

Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att ta del 
av informationen. Kan du
inte engelska rekommenderar vi att du ber någon du känner
om hjälpmed att översätta.
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Bekräfta informationen

I detta steg får du en sammanställning på den 
information du har angett.

Kontrollera så att informationen stämmer.

Om inte informationen stämmer kan du gå tillbaka 
med knappen "Back"
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Bekräftelse

Du får nu en bekräftelse där du kan ladda 
ner Boarding Qualifier som är i form av en QR-
kod och ska visas upp i samband med avresa.

Du får även bekräftelsen till den angivna 
email adressen

Observera att alla resenärer i sällskapet behöver 
ha varsitt inreseformulär
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