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Po przybyciu do Finlandii i Helsinek
Przy wejściu na pokład statku należy posiadać zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID – 19 jedną lub dwoma
dawkami (co najmniej 14 dni od przyjęcia ostatniej dawki), negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa (wynik
nie starszy niż 72 godziny), przebytej chorobie COVID-19 (zachorowanie w ciągu sześciu miesięcy) lub zaświadczenie o
przebytej chorobie i zaświadczenie o szczepieniu jedną dawką (przy szczepionce dwudawkowej).
Podróżujący do Helsinek ma obowiązek poddania się badaniu lekarskiemu bezpośrednio po przybyciu do portu
w Helsinkach. W razie potrzeby podróżny zostanie skierowany na test na obecność koronawirusa. Badanie lekarskie
przeprowadza portowa służba zdrowia i jest obowiązkowe. Badaniem objęci są również obywatele Finlandii.
Z obowiązku wykonania testu na obecność koronawirusa w ramach badania lekarskiego zwolnione są osoby
posiadające zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID – 19 jedną lub dwoma dawkami (co najmniej 14 dni od
przyjęcia ostatniej dawki) i negatywny wynik testu na koronawirusa (wynik nie starszy niż 72 godziny) lub zaświadczenie
o przebytej chorobie COVID-19 (w ciągu ostatnich 6 miesięcy) lub zaświadczenie o przebytej chorobie COVID-19 i
zaświadczenie o szczepieniu jedną dawką (przy szczepionce dwudawkowej). Obowiązek poddania się testowi nie
dotyczy dzieci urodzonych w 2005 roku lub młodszych, ani pasażerów rejsów wycieczkowych, którzy nie schodzili na ląd.
Dzieci urodzone w latach 2005-2007 mają obowiązek poddania się badaniu kontroli zdrowia.
Jeśli otrzymałeś jedną dawkę szczepionki dwudawkowej lub posiadasz negatywny wynik testu na obecność
koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 72 godz.) po przybyciu do Finlandii powinieneś poddać się dobrowolnej
kwarantannie (samoizolacji) przez 14 dni. Dotyczy to również dzieci. Możesz skrócić kwarantannę wykonując testy. W
trakcie dobrowolnej kwarantanny możesz zrobić test na obecność koronawirusa nie wcześniej niż 72 godziny po
wjeździe do kraju.
W Finlandii test na koronawirusa wykonany w publicznej służbie zdrowia jest bezpłatny. W okresie oczekiwania na wynik
testu należy pozostać na dobrowolnej kwarantannie w domu lub w miejscu zakwaterowania. Jeśli wynik testu jest
negatywny, zostaniesz zwolniony z dobrowolnej kwarantanny.
Z samoizolacji zwolnione są osoby posiadające zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID – 19 pełnym cyklem
szczepień (co najmniej 14 dni od przyjęcia ostatniej dawki), zaświadczenie o przebytej chorobie COVID-19 (w ciągu
ostatnich 6 miesięcy) lub zaświadczenie o przebytej chorobie COVID 19 i otrzymały jedną dawkę szczepionki
dwudawkowej (co najmniej 7 dni od przyjęcia ostatniej dawki). Lista szczepionek akceptowanych przez Fiński Instytut
Zdrowia i Opieki Społecznej znajduje się na stronach www.thl.fi Aiheet (Tematy)/ Infektiotaudit ja rokotukset (Choroby
zakaźne i szczepienia)/ Ajankohtaista (Aktualności)/ Ajankohtaista koronaviruksesta (Aktualności COVID)/
Matkustaminen ja koronaviruspandemia (Podróże i pandemia koronawirusa).
Podczas podróży otrzymają Państwo formularz lokalizacyjny. Wypełniony formularz należy zostawić w punkcie
udzielającym porad zdrowotnych w porcie. Wcześniejsze wypełnienie formularza przyspieszy procedurę wjazdu do
Finlandii. Wypełniony przez Państwa formularz lokalizacyjny zostanie przesłany do organów służby zdrowia w Państwa
miejscu zamieszkania lub pobytu. Informacje mogą zostać wykorzystane do skierowania Państwa na kolejny test na
obecność koronawirusa skracający czas kwarantanny. Dane te mogą być również wykorzystane do śledzenia kontaktów
w przypadku zakażenia.
Możesz zarezerwować test na koronawirusa online na stronach Finentry finentry.fi. Możesz zapisać się na test na
koronawirusa w miejscu zamieszkania lub pobytu przez infolinię zajmującą się koronawirusem (mieszkańcy Helsinek
mogą zarezerwować test dzwoniąc pod numer tel. 09 310 10024, codziennie od 8:00 do 18:00) lub online przez
omaolo.fi (dla mieszkańców Helsinek, jeśli masz objawy, które kwalifikują cię do testu).
Pasażerowie, którzy mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw, nie muszą koniecznie posiadać
potwierdzenia wykonania testu ani zaświadczenia lekarskiego przy wejściu na statek. Podlegają oni jednak
obowiązkowej kontroli stanu zdrowia i testowi na koronawirusa w porcie, jeśli nie posiadają zaświadczenia. Pracownicy,
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którzy mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw muszą posiadać zaświadczenie od pracodawcy, w którym
opisane są ich obowiązki zawodowe.
Obowiązku poddania się kwarantannie i badaniu lekarskiemu nie stosuje się do pracowników transportu towarowego
i logistyki, jeśli powodem przybycia do Finlandii są obowiązki zawodowe (nie dotyczy sytuacji, w której podróżuje się do
pracy lub z pracy). Osoby wykonujące obowiązki zawodowe mają obowiązek przedłożenia listu przewozowego lub
umowę sprzedaży. Mogą oni jednak zgłosić się na test w porcie. Instrukcje odpowiednie do wykonywanej pracy zostały
przygotowane i rozdysponowane.

Po przyjeździe do Finlandii i Helsinek - W pigułce
Przy wejściu na statek


Przedstaw zaświadczenie o szczepieniu
przeciw COVID – 19, negatywny wynik
testu na obecność koronawirusa lub
zaświadczenie o przebytej chorobie
COVID-19 (osoby urodzone przed 2005).

Pełny cykl szczepień (jedna lub dwie dawki)
lub przebyte zakażenie koronawirusem.


Rezerwacja testu



Po przyjeździe do Helsinek (poradnia zdrowotna
w porcie)







Zgłoś się na obowiązkowe badanie
lekarskie
Przedstaw zaświadczenie o szczepieniu,
teście lub przebytej chorobie
W razie potrzeby zrób test na
koronawirusa
Zostaw wypełniony formularz
lokalizacyjny lub pokaż wypełnione
informacje w portalu Finentry
Przedłóż zaświadczenie pracodawcy o
zatrudnieniu (pracownicy, którzy mają
zasadnicze znaczenie dla
bezpieczeństwa dostaw)



Z testu w porcie zwolnione są osoby










Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID –
19 pierwszą dawką szczepionki dwudawkowej
lub negatywny wyniki testu





14 dni dobrowolnej kwarantanny możliwość skrócenia po wykonaniu testu
Test na obecność koronawirusa 72
godziny po wjeździe do kraju
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finentry.fi
poradnictwo dotyczące koronawirusa w
miejscu pobytu
omaolo.fi (mieszkańcy Helsinek)

posiadające zaświadczenie o szczepieniu
przeciw COVID – 19 (jedna lub dwie
dawki)
posiadające zaświadczenie o
negatywnym wyniku testu,
posiadające zaświadczenie o przebyciu
choroby COVID-19
urodzone w 2005 roku lub później,
Od pracowników transportu towarowego i
logistyki.

Informacje dodatkowe

W Finlandii



Nowy test nie jest wymagany
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