Päivitetty 25.5.2021

Ohje Covid-19 näytteen ottamisesta Järvi-Pohjanmaalla vapaa-aikaan
liittyvän ulkomaan matkustamisen yhteydessä

Edelleen muun Euroopan ja maailman koronatilanne on huomattavasti Suomen tilannetta
heikompi. Myös uusien koronavirusvarianttien leviäminen Suomeen huolestuttaa
terveysviranomaisia. Siten valtioiden välistä matkustamista tulisi pyrkiä välttämään.
Tämä ohje on suunnattu vapaa-ajan matkustamista varten. Tässä ohjeessa kuvataan toimia
niihin tapauksiin, jos Järvi-Pohjanmaan alueen asukas lähtee ulkomaille tai jos alueelle
saapuu matkailijoita ulkomailta. Mikäli alueen asukkaille on tulossa vieraita ulkomailta,
toivotaan heidän ohjeistavan maahan saapuvia vieraita käytännöistä.

Suomeen tulevat:
• Riskimaista maahan saapuvat ohjataan terveystarkastukseen maahantulo pisteillä. Aluehallintoviraston päätöksistä riippuen terveystarkastukseen osallistuminen voi olla pakollista.
• Maahantulo pisteiden terveysviranomaiset pyytävät henkilön yhteystiedot, yhteystietojen
antaminen on pakollista.
• Järvi-Pohjanmaan tartunnanjäljityksestä otetaan yhteyttä, kerrataan karanteeniohjeet ja
ohjataan toiseen koronatestiin Järvi-Pohjanmaan perusturvan Drive In näytteenotto
pisteellä >72h maahan saapumisen jälkeen. TESTI ON ILMAINEN
• Maahan saapuneen tai hänen valtuuttamansa yhteyshenkilön (esim. alueella asuva
omainen) tulee olla yhteydessä ajan varaamiseksi Järvi-Pohjanmaan perusturvan
flunssapoliklinikalta toisen koronavirustestin ottamiseksi 72h ensimmäisen testin jälkeen p.
0624127700.
• Maahan saapuvan tulee noudattaa omaehtoista karanteenia toisen testin tuloksen
valmistumiseen saakka
• Poikkeukset karanteeni- ja testaussuosituksiin ym. ajankohtaista tietoa THL:n sivuilta
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
Suomesta lähtevät ja muu testaustarve:
• Suomesta ulkomaille matkustavat, jotka tarvitsevat Covid-19 todistusta näytetuloksesta,
ohjataan kääntymään yksityisten toimijoiden puoleen. Mm. Pihlajalinna, Terveystalo Oy ja
Mehiläinen ottavat näytteitä.
• Työmatkoja varten tarvittavat Covid-19 todistukset näytetuloksesta hankitaan
työterveyshuollon tai yksityispuolen kautta.
• Sote-alan työharjoittelu jaksoja varten mahdollisesti tarvittavat näytteet järjestetään
opiskeluterveydenhuollon kautta
• Urheilukilpailut, jos kilpailunjärjestäjä vaatii todistusta, ohjataan yksityispuolelle
(ammattilaiset), nuorten kohdalla tapauskohtaisestitartuntatautilääkärin arvion perusteella
HUOM! Seuraa päivittyviä ohjeita. Päivittyvät ohjeet Suomeen saapuville matkustajille löytyy alla
olevasta linkistä eri kielillä: https://aineistopankki.thl.fi/l/RLHxZ6KJTh87
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