
COVID-19

Riskimaadest riiki saabujad suunatakse 
sissesõidukohas tervisekontrolli 
Olenevalt regionaalhaldusameti korraldusest võib 
tervisekontrolli läbimine olla kohustuslik. Sissesõidukoha 
tervishoiutöötajad juhendavad teid täpsemalt. 
Tervisekontrolli käigus selgitatakse välja, kas saabujal on 
oht koroonaviirushaigusega nakatuda.

Riskiriikideks loetakse riike, milles on 
koroonaviirusega haigestumus viimase 14 päeva 
jooksul rohkem kui 25 juhtumit 100 000 elaniku 
kohta. Ajakohastatud teavet leiate aadressilt thl.fi/
matkustajaohje.

Kohustuslikku tervisekontrolli tuleb teil minna ka 
juhul, kui olete saanud kaks annust koroonavaktsiini. 
Seda seetõttu, et pole veel teada, kui hästi vaktsiin 
kaitseb viiruse kandumise eest ühelt inimeselt teisele.

Ka ühiskonna valmisoleku ja toimimise seisukohalt 
vajalike töötajate rühmadesse ning muudesse 
rühmadesse kuuluvad isikud peavad kohustuslikus 
tervisekontrollis osalema.

Selle käigus veendutakse, et teil oleks nõutud 
terviseohutuskava.

Kohustuslikust tervisekontrollist loobumise 
korral võidakse määrata karistuseks trahv või kuni 
kolmekuuline vangistus tervisekaitse väärteo eest.

Tervisekontrolli ei pea läbima alljärgnevad isikud
 • 2008. aastal ja pärast seda sündinud lapsed.
 • Kaubavedudega tegelevaid transpordi- ja 

logistikaettevõtete töötajad. Neile on koostatud 
eraldi terviseohutuse juhend.

Koroonatest kui tervisekontrolli osa 
Terisekontrolli käigus võidakse riiki saabujale teha 
koroonatest. Test on tasuta.

Nakkuskahtluse korral 
Võtke viivitamata ühendust sissesõidukoha tervisenõustamispunkti või 
selle puudumisel majutus- või elukoha tervishoiuteenuse osutajaga.

Lisateavet koroonaviirusest 
Tervise ja heaolu instituudi veebilehel thl.fi/koronavirus

Lisateavet piiriületusest 
Piirivalveameti veebilehel: raja.fi

FINENTRY-teenust kasutanud reisijad 
Kui olete sisestanud andmed FINENTRY-teenusesse, tegutsege teile 
antud juhiste järgi: www.finentry.fi.

THL on andnud soovituse, et kõik reisijateveoga 
tegelevad transpordi- ja laevandusettevõtted 
nõuaksid negatiivset testitulemust kõigilt Soome 
saabujatelt, sh Soome kodanikelt. Selgitage eelnevalt 
välja, kas teilt nõutakse negatiivset testitulemust. Kui 
saabute Soome, võite esitada sama testitulemuse ka 
piiripunktis. 

Teid ei suunata riiki saabudes testi tegema juhul, kui 
teil on

 •  arstitõend selle kohta, et olete põdenud 
koroonaviirushaigust vähem kui kuus kuud tagasi;

 • tõend koroonatesti negatiivse tulemuse kohta, mis 
on tehtud kõige varem 72 tundi enne riiki saabumist.

Lisaks küsivad tervishoiutöötajad teie kontaktandmeid. 
Nii saab majutus-/elukoha nakkushaiguste arst suunata 
teid 72 tunni möödumisel testi tegema. Andmeid võidakse 
kasutada ka nakkuse leviku jälgimisel. Kontaktandmete 
esitamine on kohustuslik.

Vabatahtlik karantiin ja teine test 
Pärast riiki sisenemist peate jääma vabatahtlikku 
karantiini, kuni teise testi negatiivne tulemus on kinnitust 
leidnud.

Vabatahtlik karantiin tähendab, et väldite kontakte 
väljaspool oma leibkonda ja püsite kodus või 
majutuskohas. Vältimatult vajalik liikumine, näiteks arsti 
juures käimine, on lubatud. Hoidke siiski kaks meetrit 
ohutut vahemaad ja kandke näomaski.

Kui te teist testi ei tee, peate jääma 14 päevaks pärast 
riiki sisenemist vabatahtlikku karantiini. Kui te seda ei 
tee, määrab nakkushaiguste arst teile 14 päeva kestva 
ametliku karantiini, mis on kohustuslik.

Peske käsi 
seebiga 
hoolikalt ja 
tihti.

Köhige ja 
aevastage 
korrakasutusega 
taskurätikusse.

Hoidke teiste 
inimestega 
vähemalt 2 m 
vahet.

Kandke 
näomaski.

Kõik reisijad peavad täaitma alljärgnevaid juhiseid

Laadige alla 
Koronavilkku ja 
kasutage seda.

Juhend Soome sisenevatele reisijatele
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