
    
  
 
      
 
 
 
 

 Vinkkejä ja neuvoja koronaviruksen leviämisen estämiseksi 

Ahvenanmaalle joulun ja uudenvuoden aikaan matkustaville 
 

1. Kaiken matkustamisen yhteydessä, myös kotimaassa: 
• Selvitä paikallinen leviämistilanne alueella, jolta matkustat Ahvenanmaalle tai johon 

matkustat Ahvenanmaalta.  

• Mikäli mahdollista, vältä matkustamista alueille, joissa tauti on laajalle levinnyt, 

erityisesti jos aiot palata Ahvenanmaalle juuri ennen joulun ja uudenvuoden pyhiä. 

• Noudata tarkasti paikallisia suosituksia ja rajoituksia, erityisesti niiden seitsemän (7) 

päivän aikana, jotka edeltävät saapumistasi Ahvenanmaalle.  

• Suomen sisällä matkustaessasi lataa matkapuhelimeesi Koronavilkku-sovellus. 

• Peruuta matka mikäli sinulla on edes lieviä vilustumisoireita. Laiva - ja 

lentoliikenneyhtiöillä on oikeus kieltäytyä kuljettamasta matkustajia, joilla on covid-

19 -oireita.  

• Selvitä, missä voit suorittaa koronatestin, mikäli oireet alkavat matkan aikana. 

• Matkan aikana: noudata tarkasti viranomaisten sekä laiva- ja lentoyhtiöiden ohjeita 

koskien hygienaa, turvavälejä ja kasvosuojuksia, ja vältä yleisissä tiloissa oleskelua 

mikäli et pysty takaamaan turvavälien säilymistä. 

 
1. Suositus koskien vapaaehtoista karanteenia saapuessasi ulkomailla sijaitsevalta 

riskialueelta:  
• Suosittelemme vapaaehtoista 7 päivän mittaista karanteenia kaikille, jotka saapuvat 

Ahvenanmaalle maasta, joka lukeutuu riskialueisiin. Riskialueet päivittyvät 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivuilla, katso THL:n matkustamiseen ja 

koronavirukseen liittyvät tiedot.  

• Jotkut henkilöt ovat poikkeuksellisesti näiden suositusten ulkopuolella. 

• Koronatestiä ei tarjota Ahvenanmaalla karanteeniajan lyhentämistä varten. 

• Mikäli olet risteilyllä, mutta et astu maihin, sinun ei tarvitse olla karanteenissa.  
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• Lisätietoja vapaaehtoista Ahvenanmaalle saavuttaessa sovellettavaa 

karanteenia koskien, pdf 

 
2. Saavuttuasi Ahvenanmaalle, riippumatta siitä, oletko karanteenisuosituksen alainen: 

• Noudata erityistä huolellisuutta käsihygienian suhteen ja huolehdi riittävistä 

turvaväleistä. 

• Mikäli aiot tavata ikääntyneitä henkilöitä tai muita covid-19 -riskiryhmään kuuluvia, 

suunnittele mahdollisuuksien mukaan että tapaat heitä aikaisintaan oltuasi 

seitsemän (7) päivää Ahvenanmaalla.  

• Minimoi fyysiset kontaktit seitsemän (7) päivän ajan saavuttuasi Ahvenanmaalle, 

mikäli et ole noudattanut tarkkaan matkakohteessasi annettuja suosituksia ja 

rajoituksia. 

• Mikäli havaitset oireita, pysyttele kotona ja ota yhteyttä suoraan ÅHS:n 

koronaneuvontaan. Lisätietoja ÅHS:n kotisivuilla. 

• Mikäli saat hälytyksen koronavilkussa, seuraa sovelluksen antamia ohjeita ja ota 

tarvittaessa yhteys ÅHS:iin.  
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