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COVID-19
Udhëzime pasagjerëve që mbërrijnë në 
Finlandë

Mbani 
distancën nga 
njerëzit tjerë

Kollituni apo 
tështisni në 
faculetë për 
një përdorim

Lani duart 
shpesh dhe 

me kujdes me 
sapun

Përdorni 
maskën

Përdorni 
aplikacionin 
Koronavilkku

Kur të mbërrini në pikën e hyrjes në Finlandë  
• mund të kontrollojnë: 

 - vërtetimin e vaksinimit apo vërtetimin që keni pasë 
sëmundjen 
 - vërtetimin për koronatestin negativ të bërë para 

udhëtimit 
• mund të ju bëjnë koronatestin 
• të dhënat e juaja mund të mblidhen në pikën e hyrjes 
në shtet në bazë të Ligjit mbi infeksionet (2016/1227) 
lidhur për Sigurinë e shëndetit. 
Këto veprime të sigurimit të shëndetit nuk i përkasin 
pasagjerëve të cilët vijnë në Filandë nga shtetet ku 
paraqitja e koronës nuk paraqet rrezik të veçantë për 
shpërndarjen e epidemisë. Këto shtete janë përcaktuar 
me Dekretin e qeverisë. 

Sidoqoftë vëni re se në bazë të vlerësimit individual 
mjeku i sëmundjeve infektive mund të ju përcakton 
kontrollin mjekësor, izolimin apo karantinën pa marrë 
parasyshë se nga cili shtet vini. 

Mund ti verifikoni udhëzimet për udhëtim edhe në 
faqet e THL (Enti për shëndet dhe mirëqenje) thl.fi/
matkustajaohje.

Shmangni kontaktet deri sa pritni rezultatet e 
testit 
Pas arritjes në shtet shmangni kontaktet me njerëzit 
jashtë shtëpisë së juaj duke qëndruar në shtëpi apo 
aty ku jeni vendosur deri sa ju vjen rezultati negativ i 
testit. Nëse ju vjen rezultati pozitiv i testit ju duhet të 
vazhdoni izolimin dhe të pritni kontaktimin nga shërbimet 
shëndetësore. Nëse ju keqsohet gjendja shëndetësore 
kontaktoni me shërbimet shëndetësore. 

Lëvizja e detyrueshme është e lejuar, si p.sh. shkuarja 
te mjeku. sidoqoftë, mbajtja e distancës së duhur dhe 
përdorimi i maskës është me rëndësi. 
• 
Përjashtimet 
• Për fëmijët e lindur në vitin 2006 dhe më vonë nuk 
kërkohet vërtetim dhe ata nuk kanë nevojë të marrin 
pjesë në koronateste kur të arrijnë në shtet.
• Për stafin e transportit dhe logjistikës janë bërë 
udhëzimet e veçanta të cilat ju ipen në kufi. 
• Përjashtimet tjera mund ti verifikoni në Ligjin mbi 
sëmundjet infektive (2016/1227).

Nëse dyshoni se jeni infektuar 
Menjëherë kontaktoni me shërbimet shëndetësore në 
pikën e hyrjes në shtet apo nëse ato mungojnë atëherë 
me shërbimet shëndetësore të vendqëndrimit ose 
vendbanimit të juaj. 
Informacione tjera 
Në internetfaqet e Entit për shëndet dhe mirëqenje për 
koronavirusin: thl.fi/koronavirusi 

Për kalimin e kufirit në faqet e Entit kufitar: raja.fi 
THL preferon përdorimin e Finentry-shërbimit
Duke përdorur këtë shërbim p.sh. mund të rezervoni 
kohën për serinë e koronatesteve në Finlandë.

2 TESTE 
Të gjithë tjerët duhet duhet të marrin pjesë në koronatest, 
si me arritjen në shtet ashtu dhe 3–5 ditë pas arritjes në 
shtet në vendqëndrimin apo vendbanimin e tyre. 

Nëse pasagjeri i moshës madhore refuzon 
koronatestin e detyrueshëm, mund të denohet me xhobë.

Koronatestim i detyrueshëm gjatë hyrjes në 
shtet  
PA TEST 
Nuk keni nevojë të merrni pjesë në koronatest nëse keni 
vërtetimin: 
• për serinë komplete të vaksinave dhe nga vaksinimi i 
fundit kanë kaluar së paku 2 javë 
• se keni pasë sëmundjen e koronës para më pak se 6 
muaj 

1 TEST
Duhet të shkoni në test 3–5 ditë pas arritjes në shtet 
në vendqëndrimin apo vendbanimin e juaj nëse keni 
vërtetimin: 
• për koronatestin negativ të bërë maksimalisht 72 orë 
para arritjes në shtet 
• për serinë e pjesërishme të koronavaksinimit dhe nga 
vaksinimi kanë kaluar së paku 2 javë.
 


