Maahantulokaavake Aruballe
Kaikkien Aruballe matkustavien tulee täyttää maahantulokaavake aikaisintaan 7 pv ennen
lähtöä. Maahantulokaavakkeen QR-koodi pitää esittää jo lähdön yhteydessä, joten pidä se
helposti saatavilla lähtöselvityksessä.
Sinun tulee täyttää kaavakkeeseen mm. henkilötietosi sekä tietoja lennostasi ja
hotellistasi. Tämä ohje antaa yleiskuvan kaavakkeen sisällöstä.
Älä mielellään käytä selaimesi käännöstoimintoa, vaan anna kaavakkeen olla
englanniksi. Näin vältytään virheellisiltä käännöksiltä.
Kaavake on täytettävissä internetissä Aruba Online ED (edcardaruba.aw)
Jokaisen matkustajan tulee täyttää oma kaavake ennen lähtöä.
Huomioi, että viranomaiset saattavat tehdä muutoksia kaavakkeeseen. Teemme parhaamme
pitääksemme ohjeen ajantasaisena. Tämä ohje on päivitetty 25.10.2022.
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Kaavakkeen täyttäminen
1.

Ilmoita oletko Aruban vakituinen asukas

Resident of Aruba = vakituinen asukas
Non-resident = vierailija

2.

Täytä esiin tulevalle ruudulle
saapumispäiväsi

Huomioi, että kaavakkeen voi täyttää
aikaisintaan 7 pv ennen lähtöä.
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Kaavakkeen täyttäminen
1.

Sukunimi

2.

Etunimi

3.

Syntymäaika

4.

Kansalaisuus

3

5.

Passin numero

4

6.

Passin viimeinen voimassaolopäivä

7.

Passityyppi
Diplomaattipassi tai tavallinen passi (ordinary)

8.

Sähköpostiosoite

9.

Vahvista sähköpostiosoitteesi kirjoittamalla se
uudelleen

10. Puhelinnumero
11. Valitse YES jos haluat vastaanottaa
sähköpostiisi Aruban matkailumarkkinointia.
Jatka NEXT>>
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Kaavakkeen täyttäminen
1.

Sukupuoli

2.

Syntymämaa

3.

Kaksoiskansalaisuus
Yes = kyllä, No = ei

1
2

4.

Ammatti
Valitse ”Other”, jos valikossa ei ole sopivaa vaihtoehtoa

5.

Asuinmaa

6.

Vakituinen osoite

7.

Kaupunki
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8.

Postinumero
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Jatka NEXT>>
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Kaavakkeen täyttäminen
1.

Lentoyhtiö
Jos useita, täytä Aruballe saapumislennon mukaan

Täytä esiin tulevaan ruutuun lennon numero. Tarkista se
matkalipustasi.
2.

Saapumispäivä näkyy automaattisesti sen mukaan mitä
täytit aivan alussa

3.

Paluupäivä

4.

Paluulennon lähtöaika

5.

Matkan tarkoitus
Lomamatka, valitse "Sun, sand and sea"

6.

Asuminen oleskelun aikana
Valitse hotellisi nimi

7.

Aiempien Aruban-vierailujen määrä

8.

Matkan varaustapa

9.

Mistä pääasiallisesti sait tietoa Arubasta

10. Mikä sai sinut valitsemaan Aruban
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Jatka NEXT >>
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Kaavakkeen täyttäminen
Seuraavaksi hyväksyt ehdot valitsemalla Yes.
Tekstit ovat englanniksi ja olet vastuussa siitä, että olet
ymmärtänyt ehdot. Jos et osaa englantia, suosittelemme
että pyydät apua esim. lähipiiristäsi.
1.

Hyväksy maahan saapumisen ehdot.

2.

Hyväksy mahdollinen covid-19-testaus.

3.

Hyväksy ehdot liittyen karanteeniin mahdollista
testitulosta odottaessa.

4.

Hyväksy testitulosten tallentaminen ja niiden
jakaminen paikalliselle terveysviranomaiselle.

5.

Hyväksy säännöt mahdollisen karanteenin
varalta.
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Kaavakkeen täyttäminen
Hyväksy ehdot valitsemalla Yes.
Tekstit ovat englanniksi ja olet vastuussa siitä, että olet
ymmärtänyt ehdot. Jos et osaa englantia, suosittelemme
että pyydät apua esim. lähipiiristäsi.
6.

Sitoudu noudattamaan Aruban
terveysviranomaisen ohjeita.

7.

Hyväksy mahdolliset koronataudista aiheutuvat
kulut.

8.

Luovu oikeudesta vaatia vahingonkorvausta, jos
maahanpääsy evätään.
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Kaavakkeen täyttäminen
Hyväksy ehdot valitsemalla Yes.
Tekstit ovat englanniksi ja olet vastuussa siitä, että olet
ymmärtänyt ehdot. Jos et osaa englantia, suosittelemme että
pyydät apua esim. lähipiiristäsi.
9.

Hyväksy Aruban asettamat säännöt ja ohjeet ja
sitoudu kunnioittamaan viranomaisohjeita.

10. Vakuuta, että olet täyttänyt tiedot
totuudenmukaisesti.
Jatka NEXT >>
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Tietojen tarkistus
Seuraavaksi saat yhteenvedon täyttämistäsi tiedoista.
Tarkista, että kaikki tiedot ovat oikein.
Korjaa tarvittaessa ja palaa kyseiseen kohtaan
valitsemalla "Back”.
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Vahvistus
Voit ladata Boarding Qualifier -vahvistuksen PDFmuodossa. Vahvistuksen QR-koodi pitää esittää
jo lähtöselvityksen yhteydessä.
Saat vahvistuksen myös ilmoittamaasi
sähköpostiosoitteeseen.
Huomioi, että jokaisen matkustajan tulee
täyttää oma maahantulokaavake.
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