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COVID-19
Instrukcje dla pasażerów przybywających do 
Finlandii
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Koronavilkku

Kiedy przybywasz do Finlandii w punkcie 
wejściowym do kraju
• u ciebie może być sprawdzane: 

 - zaświadczenie o szczepieniu lub przebytej chorobie
 - zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronę 

wykonanym przed podróżą 
 - może być tobie zrobiony test na koronę 

• Twoje dane kontaktowe mogą zostać zebrane 
W punkcie wejścia do kraju działania związane z 
bezpieczeństwem zdrowia określone są w ustawie o 
chorobach zakaźnych (2016/1227).

Te środki bezpieczeństwa zdrowotnego nie dotyczą 
pasażerów, którzy przybywają do Finlandii z krajów, 
w których występowanie korona wirusa nie stwarza 
szczególnego ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii. 
Kraje te regulowane są dekretem rządowym. 

Zauważ jednak, że na podstawie indywidualnej oceny, 
lekarz chorób zakaźnych może zlecić ci wykonanie badań 
zdrowotnych, nałożyć izolację domową lub kwarantannę, 
niezależnie od kraju, z którego przybywasz. Możesz 
również sprawdzić informacje dla podróżujących na 
stronach THL, thl.fi/matkustajaohje.

Unikaj kontaktów, kiedy oczekujesz na wynik 
testu
Po przybyciu do kraju unikaj kontaktów z osobami spoza 
twojego gospodarstwa domowego, pozostań w domu 
lub miejscu zakwaterowania aż do czasu otrzymania 
negatywnego wyniku testu. Jeśli wynik będzie pozytywny 
musisz nadal pozostać na izolacji domowej i czekać na 
kontakt opieki zdrowotnej. Jeśli stan twojego zdrowia 
pogorszy się skontaktuj się z opieką zdrowotną. 

Niezbędne poruszanie się, takie jak wizyta u lekarza, 
jest możliwe. Ważne jest zachowywanie bezpiecznej 
odległości i używanie maseczki ochronnej zgodnie z 
aktualnymi zaleceniami.
Wyjątki
• Od dzieci urodzonych w 2006 roku i w latach 
późniejszych nie wymagane są wcześniejsze 
zaświadczenia ani nie muszą one robić testów na koronę 
w związku z wjazdem do kraju.
• Dla pracowników transportu i logistyki opracowano 
odrębne instrukcje, które udostępnione są na granicy.
• Inne wyjątki możesz sprawdzić w ustawie o epidemiach 
(2016/1227)
Jeśli podejrzewasz infekcję
Niezwłocznie skontaktuj się z punktem udzielającym 
porad zdrowotnych w miejscu wjazdu do kraju lub w 
przypadku jego braku z opieką zdrowotną na terenie 
miejsca pobytu lub gminy miejsca zamieszkania.
Informacje dodatkowe
O koronawirusie na stronie Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej): thl.fi/
koronavirus
O przekraczaniu granicy: na stronie Rajavartiolaitos 
(Straży Granicznej): raja.fi 
THL poleca korzystanie z usług-Finentry
W ramach usług można na przykład w Finlandii 
zarezerwować termin testu na koronę.

2 TESTY
Wszyscy inni muszą na terenie swojej gminy lub miejsca 
pobytu zrobić testy na koronę zarówno po przyjeździe do 
kraju jak też 3- 5 dni od daty przyjazdu do kraju.

Jeśli pełnoletni podróżujący odmawia zrobienie 
obowiązkowego testu na koronę, może zostać ukarany 
karą grzywny.

Obowiązkowe testy na koronę przy wjeździe do 
kraju
TESTY NIE OBOWIĄZUJĄ
Nie musisz wykonywać testu na koronę, jeśli masz 
zaświadczenie o:
• pełnej serii szczepień i od ostatniego szczepienia 
upłynęły co najmniej 2 tygodnie
•  przebytej infekcji koronawirusem w okresie poniżej 
ostatnich 6 miesięcy

1 TEST
Powinieneś po 3-5 dniach po przybyciu do kraju zrobić 
test na terenie swojej gminy lub miejsca pobytu, jeśli 
masz zaświadczenie o:
•  negatywnym wyniku testu na koronę, zrobionym 
najwyżej 72 godz. przed przybyciem do kraju
•  częściowej serii szczepień i od dawki szczepienia 
upłynęły co najmniej 2 tygodnie
 


