
Pese kätesi 
saippualla 
huolellisesti 
ja usein.

Käytä  
kasvo- 
maskia.

Yski ja  
aivasta kerta-
käyttöiseen 
nenäliinaan. 

Käytä  
Korona- 
vilkkua.

Pidä 
etäisyyttä 
toisiin 
ihmisiin.

COVID-19
Juhend Soome saabuvatele reisijatele

21.7.2021

Nakkuskahtluse korral
Võtke koheselt ühendust piiriületuskoha tervisenõuandlaga 
või kui seda ei ole, siis elu- või majutuskohajärgse 
tervishoiuasutusega.

Lisateave koroonaviiruse kohta
Tervise ja Heaolu Instituudi veebilehel: 
thl.fi/koronavirus

Lisateave piiriületuse kohta
Piirivalveameti veebilehel: raja.fi

THL soovitab kasutada Finentry teenust 
Selle teenuse kaudu saab näiteks broneerida aja koroonatesti 
tegemiseks.

Kui saabute Soome
Piiriületuskohas

• võidakse teilt küsida:
 – o tõendit vaktsineerimise või läbi põetud haiguse   
     kohta või
 –o tõendit enne reisi tehtud koroonatesti negatiivse   
    tulemuse kohta

• teile võidakse teha koroonatesti
• teilt võidakse küsida teie isikuandmeid.

Piiriületuskohtades rakendatavad terviseohutuse meetmed 
on määratud nakkushaiguste seaduse alusel (2016/1227).

Nimetatud meetmed ei puuduta reisijaid, kes saabuvad 
Soome riikidest, kus koroonaviiruse esinemise näitajad ei 
põhjusta erilist ohtu epideemia levimise suhtes. Sellised 
riigid on nimetatud valitsuse vastavas määruses.

Tuleb siiski arvestada, et personaalse hinnangu alusel 
võib nakkushaiguste arst määrata teid tervisekontrolli, 
eneseisolatsiooni või karantiini sõltumata sellest, millisest 
riigist te saabute.

Reisimisjuhistega saab tutvuda ka THL-i veebilehel   
thl.fi/matkustajaohje. 

Vältige kontakte koroonatestide tulemuste 
ootamise ajal
Pärast Soome saabumist vältige kontakte muude 
inimestega peale enda lähikondlaste. Püsige kodus või 
majutuskohas, kuni saate negatiivse testimistulemuse. 
Positiivse tulemuse saamisel peate jätkama 
eneseisolatsiooni ja ootama, kuni tervishoiuasutusest 
teiega ühendust võetakse. Kui teie tervislik seisund 
halveneb, pöörduge tervishoiuasutuse poole.
Lubatud on teha vältimatuid asjaajamisi, nt käia arsti juures. 
Oluline on siiski vastavalt kehtivatele soovitustele hoida 
distantsi ja kanda näomaski.

Erandid
• 2006. aastal ja pärast seda sündinud lastelt ei nõuta   
 eelnevalt tehtud testimiste tõendeid ja nad ei pea ka   
 riiki sisenemisel koroonatesti tegema.
• Transpordi- ja logistikaettevõtete töötajatele on 
 koostatud eraldi juhised, mida jagatakse    
 piiripunktides.
• Muid erandeid saab vaadata nakkushaiguste   
 seadusest (2016/1227).

Kohustuslik koroonatest Soome saabumisel 

TESTI POLE VAJA
Koroonatesti ei ole vaja teha, kui teil on tõend:

• lõpetatud vaktsineerimiste kohta ja viimasest   
 vaktsineerimisest on möödas vähemalt 2 nädalat;

• selle kohta, et olete põdenud koroonahaigust vähem   
 kui 6 kuud tagasi.

1 TEST
Peate tegema koroonatesti oma elu- või majutuskoha 
piirkonnas 3–5 päeva pärast riiki saabumist, kui teil 
on tõend:

• maksimaalselt 72 tundi enne Soome saabumist  
 tehtud negatiivse koroonatesti kohta;

• osalise vaktsineerimiste kohta ja vaktsineerimisest  
 on möödas vähemalt 2 nädalat.

2 TESTI
Kõik ülejäänud isikud peavad laskma oma elu- või 
majutuskoha piirkonnas teha koroonatesti nii riiki 
saabumisel kui ka 3–5 päeva pärast Soome saabumist.
Kui riiki saabuv täisealine isik kohustuslikust koroonatestist 
keeldub, võib karistuseks olla trahv.

 
Peske käsi 
seebi ja veega 
hoolikalt ja 
tihti. 

Köhige ja 
aevastage 
ühekordseks 
kasutamiseks 
mõeldud 
taskurätti.

 
Kandke  
kaitse- 
maski. 

 
Kasutage 
Koronavilkku 
rakendust. 

 
Hoidke 
distantsi teiste 
inimestega. 
 


