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När du anländer till Finland och Helsingfors
Vid ombordstigning ska du ha ett intyg på en eller två vaccindoser (minst 2 veckor sedan den senaste
vaccindosen), på negativt resultat på coronavirustest (högst 72 timmar gammalt), på att du har haft covid-19infektion (under de senaste sex månaderna) eller sjukintyg och intyg på en vaccindos (då det behövs två).
När du anländer till Helsingfors hamn ska du omedelbart efter din ankomst besöka hälsokontrollen
som vid behov även omfattar coronavirustest. Hälsokontrollen genomförs vid hamnens hälsorådgivning och
är obligatorisk. Kontrollen gäller även finska medborgare.
Coronavirustest behövs inte om du har ett intyg på en eller två vaccindoser (minst 2 veckor sedan den
senaste vaccindosen), på negativt resultat på coronavirustest (högst 72 timmar gammalt), på att du har haft
covid-19-infektion (under de senaste sex månaderna) eller sjukintyg och intyg på en vaccindos (då det
behövs två). Coronavirustest krävs inte heller av barn som är födda 2005 eller senare, eller av
kryssningspassagerare som inte gått i land. Barn som är födda 2005–2007 deltar dock i hälsokontrollen.
Om du endast har fått den första vaccindosen av en vaccinationsserie som innefattar två doser eller om du
har ett negativt testresultat (mindre än 72 timmar sedan testet) ska du stanna i frivillig karantän i 14 dygn när
du anländer till Finland. Detta gäller även för barn. Du kan förkorta karantänens längd med ett test i Finland.
Ta ett coronavirustest under din frivilliga karantän tidigast 72 timmar efter ankomsten till landet.
I Finland är coronavirustest inom den offentliga hälsovården avgiftsfria. När du väntar på testresultat ska du
hållas i frivillig karantän hemma eller på ditt inkvarteringsställe. Om testresultatet är negativt kan du avsluta
den frivilliga karantänen.
Du behöver inte bli i frivillig karantän om du fått en fullständig vaccinationsserie (minst 2 veckor sedan den
sista vaccindosen), om du har haft covid-19-infektion under de senaste sex månaderna, eller om du har haft
covid-19-infektion och fått en vaccindos (för minst en vecka sedan) av en vaccinationsserie som består av
två doser. Listan på accepterade vaccin finns på THL:s webbplats www.thl.fi längs länkstigen Teman/
Infektionssjukdomar och vaccinationer/ Aktuellt/ Aktuellt om coronaviruset/ Resor och coronaviruspandemin.
Under resan får du en kontaktblankett. Fyll i den och lämna den till hamnens hälsorådgivning. Med en
färdigt ifylld blankett blir din ankomst till Finland smidigare. Din ifyllda kontaktblankett skickas till hälsovården
på din hem- eller vistelseort. Uppgifterna kan användas för att hänvisa dig till ett andra coronavirustest som
förkortar karantänen. Uppgifterna kan även användas vid smittspårning.
Det smidigaste sättet att boka tid till coronavirustest i Finland är genom tjänsten Finentry på adressen
finentry.fi. Du kan också beställa tid genom coronarådgivningen på din hem- eller vistelseort (Helsingforsbor
kan beställa tid genom att ringa tfn 09 310 10024 varje dag kl. 8–18) eller via omaolo.fi-tjänsten (för
Helsingforsbor om du har symtom).
För resenärer som är nödvändiga för försörjningsberedskapen är intyget på negativt coronavirustest
eller på tidigare infektion inte obligatoriskt. Även sådana passagerare ska dock genomgå hälsokontrollen och
coronavirustestet om intyget saknas. Arbetare inom försörjningsberedskapen ska ha ett intyg från
arbetsgivaren med en beskrivning över personens arbetsuppgifter.
Godstrafikens transport- och logistikpersonal behöver inte stanna i karantän eller genomgå
hälsokontrollen eller testet när de anländer till Finland i arbetsuppgifter (gäller inte ifall man är på väg till eller
från arbetet). De som utför arbetsuppgifter ska uppvisa en fraktsedel eller ett köpebrev. De kan dock testa
sig i hamnen. Anvisningar för respektive arbetsuppgifter har utarbetats och delats ut.
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När du anländer till Finland och Helsingfors – I ett nötskal
Vid ombordstigning
•

Visa upp intyg på coronvaccination, på negativt resultat på coronavirustest eller på att du
haft covid-19-infektion (Personer som är födda innan år 2005).

Vid ankomst till Helsingfors (hamnens hälsorådgivning)
•
•
•
•
•

Sök dig till den obligatoriska hälsokontrollen.
Visa upp intyg på vaccination, coronavirustest eller tidigare infektion.
Uppsök coronavirustest vid behov.
Lämna in den ifyllda kontaktuppgiftsblanketten eller visa ifyllda Finentry-uppgifter.
Visa arbetsgivarens intyg om arbetsuppgifter (arbetare inom försörjningsberedskapen).

I Finland
Första vaccindosen i en serie med 2 doser eller negativt testresultat
•
•

14 dygns frivillig karantän – möjlighet att förkorta med test.
Coronavirustest 72 timmar efter ankomst.

Fullständig vaccinationsserie (1 eller 2 vaccindoser) eller genomgången covid-19
•

Inget nytt test krävs.

Boka test
•
•
•

finentry.fi
coronavirusrådgivningen på vistelseorten
omaolo.fi (Helsingforsbor)

Test krävs inte i hamnen
•
•
•
•
•

om du har intyg på coronavaccination (1 eller 2 vaccindoser)
om du har intyg på negativt testresultat
om du har intyg på att du haft corona
av personer som är födda år 2005 eller senare
av godstrafikens transport- och logistikpersonal i arbetsuppgifter

Ytterligare information
•
•
•

Coronavirusrådgivningen i hamnen
Hälsovården på hem- eller vistelseorten
www.thl.fi (även information om vaccin som godkänts av THL), www.hel.fi/coronavirus
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