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Ärende

Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa till
Åland från riskområde
Beslut
Landskapsregeringen beslöt med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (FFS
1227/2016) att revidera rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland
från riskområde i enlighet med Bilaga.
Från och med 24.5.2021 har följande undantag från karantänrekommendationen lagts till:
•

Personer som är vaccinerade mot covid-19 med två doser.

•

Personer med tidigare genomgången covid-19 infektion som verifierats med
PCR- eller antigentest och som fått en dos vaccin mot covid-19 inom sex (6)
månader sedan den första covid-19 infektionen (oavsett tidpunkten för den
tidigare covid-19 infektionen).

Motivering
Landskapsregeringen beslöt 30.10.2020 att utge en rekommendation om frivillig karantän
efter inresa till Åland från riskområde, vilken uppdaterades 7.1.2021 och 4.3.2021.
Undantag från rekommendationen att vara i frivillig karantän i sju (7) dagar är relevant för
personer som har god immunitet mot covid-19 på grund av att de vaccinerats eller
genomgått covid-19 sjukdom och därmed har låg risk att vara smittsamma bärare av
coronaviruset.
I rekommendationen från 4.3.2021 var personer som tidigare haft covid-19 infektion
undantagna från karantänrekommendationen om det har gått mindre än sex (6) månader
sedan symtomen började i den första covid-19 infektionen. Sedan dess har kunskapen om
hur vaccinering skyddar mot såväl covid-19 sjukdom med symtom som symptomfri
infektion förbättrats. Risken att vara asymtomatisk men smittsam bärare av coronaviruset
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är låg när man är fullt vaccinerad eller haft covid-19 och vaccinerats med en dos. Institutet
för hälsa och välfärd rekommenderar sedan 18.5.2021 att en person som fått två doser av
vaccinet eller fått en dos vaccin inom 6 månader efter genomgången covid-19 infektion
undantas från karantän enligt smittskyddslagen efter att ha blivit exponerad för smitta
och identifierad som en nära kontakt vid smittspårning. Det är därför rimligt att undanta
även inresanden från riskområden från karantänrekommendationen om de uppfyller
dessa kriterier.

Tillämpade lagrum
-

30 § 9 punkten självstyrelselag (1991:71) för Åland

-

1, 7 och 8 §§ lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)

-

1 och 5 §§ statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (FFS 146/2017)

-

1 § i statsrådets förordning (FFS 69/2020) om ändring av 1 § i statsrådets förordning
om smittsamma sjukdomar (146/2017)

Övrigt
Beslutet delges genom offentlig delgivning. Beslutet hålls till påseende vid Ålands
landskapsregering till och med 26.6.2021. Ett meddelande om att beslutet finns till
påseende har publicerats på den elektroniska anslagstavlan på landskapsregeringens
webbsida.

BILAGOR

Lantråd

Veronica Thörnroos

Minister

Annette Holmberg-Jansson

Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän
efter inresa på Åland från riskområde, 20.5.2020.
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Kommuner på Åland
Ålands kommunförbund, info@kommun.ax
Ålands hälso- och sjukvård, info@ahs.ax
Ålands polismyndighet, registratur.aland@polisen.ax
Statens ämbetsverk på Åland, info@ambetsverket.fi
Institutet för hälsa och välfärd, info@thl.fi
Social- och hälsovårdsministeriet, kirjaamo@stm.fi
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Gränsbevakningsväsendet, rajavartiolaitos@raja.fi
Stationschef Kim Westman vid Ålands sjöbevakningsstation,
kim.westman@raja.fi
Riksdagsledamot Mats Löfström, mats.lofstrom@riksdagen.fi
Ålandsminister Anna-Maja Henriksson,
anna-maja.henriksson@riksdagen.fi
Statsrådets kansli, registratorskontoret@vnk.fi
Heidi Kaila, Statsrådets kansli, heidi.kaila@vnk.fi
Janina Groop-Bondestam, Justitieministeriet,
janina.groop-bondestam@om.fi
Viveca Arrhenius, Social- och hälsovårdsministeriet, viveca.arrhenius@stm.fi
Anne Kumpula, Social- och hälsovårdsministeriet,
anne.kumpula@stm.fi
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