
 
Шаблон для заповненя анкети на онлайн-платформі для мандрівників: 

https://madeirasafe.com/#/login 
 

! Заповнювати не раніше, ніж за 48 годин до часу прибуття на Мадейру 

! Заповнюється на кожного туриста (12+) окремо, діти до 12 років вписуються в анкети батьків/супроводжуючих 

 

Сторінка 1 
SIGN UP – новий користувач 

SIGN IN (+ ел. адреса + пароль, які вводилися при реєстрації) – вже існуючий користувач (якщо потрібно внести зміни, 

дозаповнити дані, загрузити ПЛР тест і т.д.) 

 

Сторінка 2 

Прізвище, ім’я (відповідно до закордонного паспорту): PETRENKO PETRO 

Ел. адреса (обов’язково діюча, для отримання подальшого підтвердження анкети): PETRENKO@GMAIL.COM 

* на одну ел. адресу можна зареєструвати тільки 1 туриста  

Мобільний номер телефону: +380 000 00 00 

Пароль: (вигаданий, для подальшого входу до даної форми, якщо буде необхідність) 

+ підтверджую 

+ підтверджую 
Далі 

 

Сторінка 3 
Дата народження: рік / місяць / число 

Стать: MALE (чоловіча) / FEMALE (жіноча) 

Мета поїздки: TOURIST 

Серія та номер закордонного паспорту: FE 000000 

Громадянство: UKRAINE 

Домашня адреса: наприклад, UKRAINE, KYIV, 8/9 KHRESTOVYI LANE 

+ підтверджую 

Далі 

 

Натиснути HOME для продовження анкети. У разі, якщо вікно закрилося, на ел. адресу, вказану при реєстрації, 

приходить лист підтвердження. Потрібно перейти за посиланням LOG IN HERE.  

 

Розділ PROFILE – перевірка та корегування особистих даних (якщо є необхідність) 

 

Розділ Add Your Arrival Date 

 

Сторінка 1 

Мета поїздки: TOURIST 

Транспорт: PLANE 

Номер рейсу: PS 7151 

Місце в літаку (після підтвердження реєстрації на рейсі): наприклад, 10А 

Далі 

 

Сторінка 2 
Дата та час прибуття до Мадейри (відповідно до квитка): наприклад, JULY 12TH 15:25 

Дата та час відправлення з Мадейри (відповідно до квитка): наприклад, JULY 19TH 16:25 

Місце: FUNCHAL / CALHETA / MACHINO (залежно від розташування заброньованого готелю) 

Назва та адреса місця проживання на Мадейрі (відповідно до ваучера): наприклад, Dorisol Estrelicia Hotel 

R. da Casa Branca, 9004-535 Funchal 
Далі 

 

Сторінка 3 

* для неповнолітніх дітей 12+ дані супровождуючого 
Прізвище, ім’я (відповідно до закордонного паспорту) 

Дата народження 

Серія та номер закордонного паспорту 

 

* для батьків/супроводжуючих з дітьми до 12 років 

+ підтверджую 

Прізвище, ім’я (відповідно до закордонного паспорту) 

Дата народження 

Серія та номер закордонного паспорту 

Далі 

 

Сторінка 4 
Чи були контакти з хворими COVID-19 — ні, не підтверджую (пропустити пункт) 

Чи хворієте  COVID-19 — ні, не підтверджую (пропустити пункт) 

Далі 

 

Розділ COVID-19 Tests – можна заздалегідь завантажити результат ПЛР тесту. 

 

На основній сторінці відкрити розділ QR Code — зберегти на ел. носії або роздрукувати і пред'явити після прибуття в 

аеропорт Мадейри. QR Code стає активним на момент прибуття в аеропорт Мадейри. 

https://madeirasafe.com/#/login

