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Návod k vyplnění formuláře https://covid19.emushrif.om/ 
 
Vyberte typ registrace a klikněte na Travel Forms 
 

 
 

Než se zaregistrujete, podívejte se prosím na následující informace: 

  

●     Ujistěte se, že máte následující: 

○     platný cestovní dokument, 

○     debetní nebo kreditní kartu (pro online platby), 

○     platnou letenku (požadováno číslo letu), 

○     očkovací certifikát, 

○     platný PCR test (pro lety delší jak 8 hodin je potřeba PCR test platný max. 

96 hodin, pro lety do 7 hodin je potřeba PCR test platný max. 72 hodin). 

●     Cena za náramek je 6 OMR (15,6 USD) - pro ty, kteří nepředložili negativní PCR 

test před příletem. 
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●     Cena za PCR test je 25 OMR (65 USD) a zahrnuje náramek - pro ty, kteří 

podstoupí PCR test po příletu na letišti. 

●     Registrační poplatek na letišti a v přístavu je 2,5 OMR (6,5 USD). 

●     Cestující mladší 18 let mají výjimku z očkování i testování. 

●     Plně očkovaní cestující musí nahrát kopii očkovacího certifikátu (s QR kódem). 

●     Cestující, kteří podstoupí PCR test před odletem, musí nahrát kopii výsledku testu 

(s QR kódem). 

●     Neočkovaní cestovatelé se musí prokázat negativním PCR testem (před 

příletem), podstoupit PCR test po příletu, nosit náramek a být v 7denní karanténě 

(další PCR test 8. den). 

●     Výsledek PCR testu bude k dispozici po ověření telefonního čísla v registračním 

formuláři. 

●     Po dokončení platby si uschovejte vytištěnou kopii registračního formuláře (TRF). 

Po příletu je nutné formulář předložit (TRF). 

 

Zaškrtnout Souhlasím se zásadami vrácení peněz za PCR test.  

Zaklikněte FULLY VACCINATED TRAVELLER - plně očkovaný cestující 
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Vyplňte datum narození a klikněte na Next 
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●     Počet požadovaných dávek očkování závisí na typu vakcíny. 

●  Při dvou-dávkovém schématu je očkování platné po 14 dnech od 

poslední aplikace vakcíny. 

Vaccination Details - Detaily očkování 
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Detaily k PCR testu 

 

PCR test musí obsahovat QR kód a mít platnost max. 96 hodin pro lety delší 

jak 8 hodin a 72 hodin pro lety kratší jak 8 hodin. 
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Dále si zkontrolujte vyplněné údaje a vyplňte požadované znaky. 

 

A dále přistoupíte k platbě: 
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V dalším kroku zaklikněte první možnost, že momentálně nejste v Ománu.  

Upozornění: Prosím, pro provedení úspěšné platby, zkontrolujte následující: 

● Používejte debetní nebo kreditní kartu, která podporuje jednorázová hesla 

prostřednictvím SMS a mobilní aplikaci. 

● Vyplňte svoji adresu správně. Věnujte pozornost následujícímu: 

○ název města by měl být jako “Muscat” nebo “Mumbai”. Prosím, nezadávejte 

čísla, 

○ ujistěte se, že zadáváte svou zemi správně. 

● Ujistěte se, že ve svém zařízení nejste připojeni k síti VPN. Používání VPN způsobí 

selhání plateb. 

Klikněte na confirm 
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Přehled platby 

 

Poté přejdete k platbě: 
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Částka 2.500 OMR se poté odečte správně jako 2.5 OMR. 

 

 

 

 


