
Maahantulokaavake Malediiveille

Malediivit on ottanut käyttöön maahantulorajoituksia koronatartuntojen 
jäljittämiseksi ja taudin leviämisen  ehkäisemiseksi.

Sinun tulee täyttää kaavakkeeseen mm. henkilötietosi sekä tietoja lennostasi ja 
hotellistasi. Tämä ohje antaa yleiskuvan kaavakkeen sisällöstä. 

Kaavake on internetissä osoitteessa Imuga - Maldives Immigration

Kaavakkeen voi täyttää aikaisintaan 96 tuntia ennen lähtöä, ja se tulee olla 
täytetty ennen matkaa.

Kaikkien matkustajien (myös lasten) tulee täyttää maahantulokaavake.

Huomioi, että viranomaiset saattavat tehdä muutoksia kaavakkeeseen. Teemme 
parhaamme pitääksemme ohjeen ajantasaisena. Tämä ohje on päivitetty 
11.7.2022.
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https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create


Kaavakkeen täyttäminen

Älä mielellään käytä selaimesi käännöstoimintoa, vaan 
anna kaavakkeen olla englanniksi. Näin vältytään 
vikakäännöksiltä ja väärinymmärryksiltä.

1. Aloita valitsemalla ”Arrival”
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Lataa kuva passin henkilötietosivusta
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1. Kansalaisuus

2. Matkan tarkoitus
(valitse Holiday = lomamatka)

3. Etunimi

4. Sukunimi

5. Sukupuoli

6. Syntymäaika

7. Passin numero

8. Passin voimassaolon päättymispäivä

9. Asuinmaa

10. Sähköpostiosoite

11. Puhelinnumero kv muodossa
(suomalaisen numeron alkuosa +358)
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1. Lentokenttä, jolle saavut

2. Saapumispäivä

3. Ilmoita saavutko lentäen vai laivalla
(lento = By air)

4. Saapumislennon numero
(välilaskun jälkeisen lennon numero)

5. Istumapaikan numero lennolla
(ei pakollinen)

6. Malediiveilla oleskelun kesto päivinä

7. Lähtömaa

8. Lennon varaustunnus (katso lipustasi) din biljett

9. Määränpää Malediivien jälkeen

10. Resortin/saaren nimi Malediiveilla
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Oletko viimeisten 6 päivän
aikana käynyt maassa, jossa
esiintyy yleisesti
keltakuumetta.
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Lataa kasvokuva itsestäsi, suoraan
edestä ja kasvojen on oltava
kokonaan näkyvissä

Lippis, muu päähine tai
aurinkolasit eivät ole sallittuja
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Valmis!

Kaavake on nyt täytetty. 

Suosittelemme, että tallennat ja mahdollisesti myös
tulostat kaikki asiakirjat siltä varalta, että Malediiveille
saapumisen yhteydessä ilmenee epäselvyyksiä.

1. Ota muistiin QR-koodin alla oleva tunniste.
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XXXXXX1

2

3

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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