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Извор: THL (Одделение за здравство и благосостојба)

COVID-19
Водич за патници кои пристигнуваат во 
Финска

Држете се на 
дистанца од 
другите луѓе

Кашлање и 
кивање во 
шамиче за 
еднократна 
употреба

Измијте 
ги рацете 
темелно и 
често со 

сапун

Носете
маска за 

лице

Користете 
го Корона 
трепкачот

Кога ќе пристигнете во Финска на влезната 
точка
• можете да проверите:

 - o потврда за вакцинација или болест
 - o доказ за негативен тест за корона направен пред 

патувањето
• можеби имате тест за корона
• вашите информации за контакт можат да се 
собираат Активностите поврзани со здравјето на 
влезните места се утврдени со Законот за заразни 
болести (2016/1227).
Овие мерки на здравствена безбедност не се 
однесуваат на патниците кои пристигнуваат во 
Финска од земји каде што појавата на коронавирус 
не претставува посебен ризик од ширење на 
епидемијата. Овие земји се регулирани со владин 
декрет. Забележете, сепак, дека врз основа на 
индивидуална проценка, лекар за заразни болести 
може да ви препише на здравствена контрола, 
изолација или карантин, без оглед од која земја 
пристигнувате. Исто така, можете да ги проверите 
Упатствата за патување на веб-страницата на THL.fi/
matkustajaohje.

Избегнувајте контакти додека чекате 
резултати од тестот
Избегнувајте контакт со луѓе надвор од вашето 
домаќинство по влегувањето во земјата со престој 
дома или во вашето сместување сè додека не 
заврши негативниот резултат од тестот. Ако добиете 
позитивен резултат, треба да продолжите да се 
изолирате и да чекате контакт со здравствена 
заштита. Ако вашето здравје се влоши, контактирајте 
го давателот на здравствени услуги. 

Можно е движење, како што е посета на лекар. 
Сепак, важните безбедносни растојанија и употребата 
на маска за лице во согласност со ажурираните 
препораки се важни.
Исклучоци
• Децата родени во 2006 година и подоцна не се 
обврзани да поседуваат претходни сертификати и не 
треба да прават тестови за корона при влегување.
• Подготвени се посебни упатства за персоналот 
за транспорт и логистика, кои се дистрибуираат на 
границата.
• Може да проверите и други исклучоци за заразни 
болести (2016/1227).

Ако се сомневате на инфекција
Контактирајте ги здравствените совети од местото 
на влез или, доколку не успеете во тоа, веднаш 
престојувајте или здравствена заштита во станбени 
простории.
Научи повеќе
За коронавирусот на веб-страницата на Одделот за 
здравство и благосостојба: thl.fi/koronavirus

Премин на границата На веб-страницата на финската 
гранична стража: raja.fi 
THL (Одделение за здравство и благосостојба)
 препорачува користење на услугата финитри преку 
услугата, на пример, можете да резервирате тест за 
корона во Финска.

2 ТЕСТА
Сите други мораат да полагаат тест за корона и 
при пристигнување во земјата и 3 до 5 дена по 
пристигнувањето во домот или живеалиштето.

Ако возрасен патник одбие задолжителен тест за 
корона, казната може да биде парична казна.

Задолжително тестирање на корона при 
влегување
БЕЗ ТЕСТ
Не треба да полагате тест за корона ако имате 
сертификат:
• поминаа најмалку 2 недели од целосната серија за 
коронарна вакцинација и последната вакцинација
• помалку од 6 месеци претходна коронарна срцева 
болест

1 ТЕСТ
Треба да одите на тест 3 до 5 дена по 
пристигнувањето во вашиот дом или место на 
живеење ако имате потврда:
• негативен тест за корона земен до 72 часа пред 
влегувањето
• поминаа најмалку 2 недели од серијата делумна 
коронарна вакцинација и текот на вакцинацијата
 


