
Tvätta dina 
händer 
noggrant och 
ofta med tvål 
och vatten.

Använd 
ansikts-
mask.

Hosta och  
nys i en 
engångs-
näsduk.

Använd 
Corona-
blinkern.

Håll 
avstånd till  
andra 
människor.

COVID-19
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När du anländer till Finland
Vid inresepunkten 

• kan man kontrollera:
– intyg över vaccination eller sjukdom
– intyg över negativt coronatest som tagits före resan

• du kan genomgå ett coronatest

• dina kontaktuppgifter kan samlas in

• du kan bli beordrad att genomgå en obligatorisk 
hälsokontroll.

Åtgärder i anslutning till hälsosäkerheten vid inresepunkterna 
bestäms utifrån lagen om smittsamma sjukdomar (2016/1227).

Beroende på regionförvaltningsverkets beslut kan det vara 
obligatoriskt att delta i hälsokontrollen. Myndigheterna vid 
inresepunkterna ger mer detaljerade instruktioner om detta.

Du kan också kontrollera reseanvisningarna på THL:s webbplats 
thl.fi/matkustajaohje. 

Undvik kontakter medan du väntar på 
testresultat
Undvik kontakt med personer utanför ditt hushåll efter att 
du anlänt till landet genom att stanna hemma eller på ditt 
inkvarteringsställe tills det negativa testresultatet är klart. Om ditt 
resultat är positivt ska du fortsätta att isolera dig och vänta på att 
hälso- och sjukvården tar kontakt med dig. Om ditt hälsotillstånd 
försämras ska du kontakta hälso- och sjukvården. 

Nödvändiga ärenden, till exempel läkarbesök, är tillåtna. 
De nödvändiga säkerhetsavstånden och användningen av 
ansiktsskydd enligt aktuella rekommendationer är dock viktigt.

THL rekommenderar att alla resenärer som anländer till Finland 
och som inte går på test vid inresestället gör ett hemtest efter 
inresan. Det går att köpa hemtest på apoteken och i butikerna.

2 TEST
Alla andra ska delta i coronatestet både vid  
ankomst till landet och 3–5 dygn efter ankomsten 
till landet i hem- eller vistelsekommunen.   

Om en myndig resenär vägrar genomgå ett obligatoriskt 
coronatest kan straffet vara böter. 

Observera att det beroende på regionförvaltningsverkets 
beslut kan vara obligatorisk att delta i hälsokontrollen även 
om du skulle ha ett intyg över en komplett eller partiell 
coronavaccinationsserie eller en genomgången coronasjukdom.

De temporära reglerna i lagen om smittsamma 
sjukdomar i samband med inresa
Hälsokontroller
Regionförvaltningsverket kan beordra dig att genomgå en 
obligatorisk hälsokontroll. Följ anvisningarna som ges av 
myndigheterna vid inresestället.

Coronatestning

INGET TEST
Du behöver inte genomgå ett coronatest 
om du har ett intyg:

• på en komplett coronavaccinationsserie och det 
har gått minst 1 vecka sedan den sista vaccindosen 

• på insjuknande i coronaviruset mindre än 
6 månader tidigare 

• över en genomgången COVID-19-sjukdom och ett intyg  
över en coronavaccination

1 TEST
Du ska genomgå testet 3–5 dygn efter ankomsten 
till landet i hem- eller vistelsekommunen, om du  
har ett intyg:

• på ett negativt coronatest som tagits 
högst 72 timmar före inresan 

• på en partiell coronavaccinationsserie och det 
har gått minst 2 veckor sedan den sista vaccindosen 

Om du misstänker smitta
Kontakta omedelbart hälsorådgivningen vid 
inresepunkten eller, om det inte finns någon sådan, 
hälso- och sjukvården  
i vistelse- eller boendekommunen.

Mer information om coronaviruset
På webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd:  
thl.fi/corona
Mer information om gränsöverskridning
på Gränsbevakningsväsendets webbplats: raja.fi

THL rekommenderar Finentry- 
tjänsten
Via tjänsten kan man till exempel 
boka en tid för coronatestning 
i Finland.




