
Tämä ohjeistus on suuntaa antava. On omalla vastuullasi, että matkustuslomake on oikein
täytetty. Teemme kuitenkin parhaamme, että ohjeet olisivat oikein ja ajantasaiset. 

Huomioithan, että viranomaiset saattavat päivittää tietoja lyhyelläkin varoitusajalla.



• Emme suosittele käyttämään selaimen automaattista 
käännöstoimintoa käännösvirheiden vuoksi, vaan anna lomakkeen 
tietojen olla englanniksi. 

• Kaikkien yli 12-vuotiaiden tulee täyttää oma lomake ja 0-11-vuotiaat 
lapset merkitään vanhemman lomakkeeseen. 

• Lomake löytyy osoitteesta https://madeirasafe.com/#/login ja sen voi
täyttää 48-12 tuntia ennen lähtöä. 

• Kun olet täyttänyt lomakkeen, saat QR-koodin, jota näytetään lähdön
yhteydessä.

https://madeirasafe.com/#/login


Ennen kuin pääset aloittamaan lomakkeen täyttämistä, tulee sinun rekisteröityä. Näin voit myöhemminkin
kirjautua lomakkeelle luomillasi tunnuksilla ja tehdä tarvittaessa muutoksia lomakkeelle.

Yhdellä tunnuksella pääsee täyttämään yhden lomakkeen. Kaikkien, jotka täyttävät lomakkeen, on siis
käytettävä omaa sähköpostiosoitettaan.

Aloita klikkaamalla Sign up.



Nimi (kuten passissa)

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Valitse salasana

Klikkaa molemmat kohdat hyväksyäksesi ehdot

Tallenna klikkaamalla Save



Syntymäaika

Sukupuoli

Oletko matkailija, asukas vai maahanmuuttaja

Passinumero

Maa, josta matkustat Madeiralle

Kotiosoite

Klikkaa vahvistaaksesi, että antamasi tiedot ovat oikein

Jatka klikkaamalla Next



Kun olet rekisteröitynyt, voit alkaa täyttää
lomaketta klikkaamalla Home



Nyt luomasi profiili on valmis ja voit
alkaa täyttämään matkaasi koskevia
tietoja. 

Aloita klikkaamalla Add your arrival
date.



Täytä, oletko Madeiralle menevä matkailija, asukas vai
maahanmuuttaja. 

Tapa, jolla saavut Madeiralle. Apollomatkojen asiakkaat
valitsevat Plane (=lentokone).

Lennonnumero. Löydät lennonnumeron matkalipustasi.  

Istumapaikka lennolla
Jos olet varannut istumapaikan etukäteen tai tehnyt jo 
lähtöselvityksen, täytä istumapaikkasi. Lähtöselvityksen voi
tehdä Finnairin sivuilla aikaisintaan 36 tuntia ennen lähtöä. 
Mikäli et tiedä istumapaikkaasi, kirjoita tähän kohtaan 1A.

Jatka klikkaamalla Next



Saapumispäivä Madeiralle.

Lähtöpäivä Madeiralta.

Täytä, missä aiot majoittua. Mikäli olet varannut hotellin
Apollomatkojen kautta, majoitut Funchalissa.

Täytä hotellin osoite. Osoitteen löydät kotisivuiltamme
hotellikuvauksesta välilehdeltä ”Tietoa”. 

Jatka klikkaamalla Next



Tälle sivulle täydennetään kanssamatkustajien nimet.

Täytä mukanasi matkustavien yli 12-vuotiaiden nimet tähän.
- Huomioithan, että kaikkien yli 12-vuotiaiden tulee täyttää myös

oma lomake. Ei riitä, että nimet täyttää vain tähän yhteen yhteiseen
lomakkeeseen. 

Klikkaa tästä, mikäli matkustat alle 12-vuotiaiden lasten kanssa. 

Kirjoita tekstikenttään lasten koko nimet kuten passissa.

Jatka klikkaamalla Next



Klikkaa, mikäli olet viimeisen 14 vuorokauden aikana ollut
kontaktissa koronatartunnan saaneeseen henkilöön tai 
henkilöön, jolla epäillään koronatartuntaa. 

Klikkaa, mikäli olet sairastanut koronaviruksen. 
- Jos olet sairastanut koronaviruksen aiemmin ja 

parantunut, voit painaa tästä. Täydennä alle päivämäärä, 
jolloin parannuit koronaviruksesta. 

Jatka klikkaamalla Next



Nyt lomake on täydennetty.

Tästä saat avattua QR-koodin, joka tulee
näyttää Madeiralle lähdön ja saapumisen
yhteydessä. Koodi löytyy etusivulta, kun
olet kirjautunut tunnuksillasi sisään. 
Koodia ei lähetetä sähköpostitse. Voit
näyttää QR-koodin älylaitteesi näytöltä tai 
tulostettuna paperilta. 

Voit liittää tähän todistuksen negatiivisesta
koronatestituloksesta tai täydestä
rokotesuojasta. Näitä todistuksia ei vaadita, 
mutta voit halutessasi näyttää ne
lentokentällä. 


