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COVID-19

Anvisning för resenärer som anländer till Finland

Resenärer som anländer från riskländer
hänvisas till hälsoundersökning vid
inreseställena

Beroende på regionförvaltningsverkets beslut kan det
vara obligatoriskt att delta i hälsoundersökningen.
Myndigheterna vid inresestället ger närmare anvisningar
om detta. Vid hälsoundersökningen utreds om den som
anländer löper risk för coronavirusinfektion.
Riskländer är länder där incidensen av coronaviruset
överstiger 25 fall per 100 000 invånare under 14
dygn. Kontrollera den aktuella situationen på thl.fi/
matkustajaohje.
Du måste delta i den obligatoriska
hälsoundersökningen även om du har fått två doser
coronavaccin. Detta beror på att man ännu inte vet
hur väl vaccinet hindrar viruset från att smitta från en
människa till en annan.
Även personer som hör till persongrupper som
är viktiga med tanke på samhällets funktion och
försörjningsberedskapen samt till andra specialgrupper
ska genomgå en obligatorisk hälsoundersökning.
Vid undersökningen säkerställs att de har den
hälsosäkerhetsplan som krävs.
Om du vägrar genomgå en obligatorisk
hälsoundersökning kan du få böter eller högst tre
månaders fängelse för hälsoskyddsförseelse.
Följande personer behöver inte delta i
hälsokontrollen
• barn som är födda 2008 eller senare
• transport- och logistikpersonal inom godstrafiken.
De har fått en separat anvisning om hälsosäkerhet.

Coronatest som en del av
hälsoundersökningen

I samband med hälsoundersökningen kan man testa en
person som reser in i landet för corona. Testet är gratis.
Om du misstänker smitta
Kontakta omedelbart hälsorådgivningen vid inresestället eller, om
det inte finns någon sådan, hälso- och sjukvården i vistelse- eller
boendekommunen.
Mer information om coronaviruset
på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd: thl.fi/koronavirus

THL har rekommenderat att alla transportföretag
och rederier som transporterar personpassagerare
kräver ett negativt coronatestresultat av alla resenärer
som anländer till Finland, även finska medborgare. Ta
på förhand reda på om du måste uppvisa ett negativt
testresultat.
När du anländer till Finland kan du uppvisa samma
testresultat också vid gränsövergångsstället.
Du hänvisas inte till test när du anländer till landet om
du har
• ett läkarintyg över att du har insjuknat i
coronaviruset för mindre än 6 månader sedan
• ett intyg över negativt coronatest som tagits tidigast
72 timmar före inresan.
Dessutom ber hälsovårdsmyndigheterna om dina
kontaktuppgifter. På så sätt kan smittskyddsläkaren i din
vistelse- eller boendekommun hänvisa dig till ett andra
test om 72 timmar och dina uppgifter kan användas för
smittspårning. Det är obligatoriskt att lämna ut sina
kontaktuppgifter.

Frivillig karantän och ett andra test

Du ska hålla dig i frivillig karantän efter ankomsten till
landet tills du fått ett negativt resultat av det andra testet.
Frivillig karantän innebär att du undviker kontakt
med personer utanför ditt eget hushåll och stannar
hemma eller på ditt inkvarteringsställe. Nödvändiga
ärenden, till exempel läkarbesök, är tillåtna. Håll dock
ett säkerhetsavstånd på över 2 meter och använd
ansiktsmask.
Om du inte tar ett andra test ska du hålla dig i frivillig
karantän i 14 dygn efter inresan. Om du inte håller dig i
frivillig karantän, ordinerar smittskyddsläkaren dig 14
dygns officiell karantän, som är obligatorisk.

Mer information om gränsöverskridning
på Gränsbevakningsväsendets webbplats raja.fi
Resenärer som använt tjänsten FINENTRY
Om du har fyllt i dina uppgifter i tjänsten FINENTRY, agera enligt
anvisningarna i tjänsten: www.finentry.fi.

Alla resenärer ska iaktta följande anvisningar
Tvätta dina
händer
noggrant och
ofta med tvål
och vatten.

Hosta och
nys i en
engångsnäsduk.

Håll ett
avstånd på
mer än 2 meter
till andra
människor.

Använd
ansiktsmask.

Ladda ner
och använd
Coronablinkern.

