CORONAINFORMATION
Instruktioner för inreseintyg till Spanien
Blanketten finns både för dator och som app till smartphones.
Blanketten finns på: https://www.spth.gob.es/
Följande kan göras i god tid före avresan
1. Klicka på ”New form, individual form”
2. Fyll i uppgifterna, namn(samtliga), efternamn,
passnummer, flight nummer, ankomstdag och din
mailadress, konfirmera densamma.
3. Rulla ner klicka i ”I´m not a robot” och ”SEND”.
Du kommer att få ett mail till den adress du angav, hittar
du inget kontrollera mappen ”skräppost”. Mailet
innehåller en länk till dina sparade uppgifter.
Inom 48 timmar före ankomst till Spanien loggar du
in med hjälp av länken som finns i ditt mottagna mail.
4. Fyll i resten av det dokument du nu får upp, såsom
avreseflygplats, transfer flygplats, flygbolag,
flightnummer och plats i planet och övriga uppgifter
de efterfrågar.
5. Klicka på ”Obtain QR-code”, är nu allt rätt ifyllt
skickas koden till din angivna mailadress. Spara den
och visa upp på flygplatsen då du anländer.
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Finns också en video som instruktion.
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https://youtu.be/Y9UjDoK06dQ

Förstärkt kontroll på flygplatser
Aena, Spaniens luftfartsverk, utökar från och med onsdag 1
juli resurserna på landets flygplatser för genomförande av
hälsokontroller av resenärer som anländer till Spanien.
I samband med öppnandet av gränserna mot ett antal länder även utanför
EU, utökas flygplatspersonalen med 650 personer som ska genomföra
hälsokontroller av inresande i landet. Siffran kommer anpassas efter
behov. Resenärerna passerar tre olika filter; temperaturmätning,
frågeformulär samt visuell granskning. De som misstänks vara smittade av
Covid-19 går vidare till nästa kontroll där vårdpersonal bedömer
resenärens kliniska och epidemiologiska tillstånd.
Frågeformuläret handlar framför allt om att myndigheterna vill kunna
lokalisera personer om någon av medpassagerarna visar sig vara smittade.
Formuläret går att fylla i online innan resan och förvandlas till en QR-kod
som visas upp i kontrollen på flygplatsen. Resebyråer, turoperatörer och
flygbolag ansvarar för att informera passagerarna i samband med
biljettköpet om de nya rutinerna. Förfarandet som tillämpas redan sedan
15 maj publiceras i den statliga nyhetsbolletinen BOE 1 juli. Samma
rutiner tillämpas för resenärer som anländer till Spanien via havet.

Länk till formuläret https://www.spth.gob.es
Länk till BOE 1 juli 2020 https://www.boe.es

