CORONAINFORMATION
Alarmnivå 2

Instruktioner för inreseintyg till Spanien

Från och med måndag 11 januari och två veckor
framåt har man, på grund av den senaste ökningen
av smittade med Covid-19, bestämt att alarmnivån
för Gran Canaria och Lanzarote höjs till nivå 2,
vilket innebär följande:

Blanketten finns både för dator och som app till smartphones.

Man får bara samlas i grupper på fyra personer
om det inte är personer från samma hushåll.

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”.

Utegångsförbud mellan kl. 23.00-06.00, om man
inte har giltigt skäl att vara ute.
På restauranger får man bara sitta 4 personer vid
varje bord. Undantag från denna regel är om alla
personer i gruppen ingår i samma hushåll.
Endast sportaktiviteter där man kan garantera ett
avstånd på två meter mellan deltagarna är tillåtna.
Bussarna får bara ta 50 % av de passagare som de
normalt tar. I baksätet på en taxibil i normal storlek
får bara 2 personer sitta. Om det rör sig om personer
från samma hushåll kan 3 personer sitta där. Ingen
passagerare i framsätet.
Begränsningar i möjligheterna att besöka personer
inlagda på sjukhus.
På Teneriffa har man fortfarande nivå 3 och det
betyder att man ska inte resa dit om man inte har
giltiga skäl.

Blanketten finns på: https://www.spth.gob.es/
Följande kan göras i god tid före avresan

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

