
 

 

INFO TILL INRESANDE 
Uppgifterna uppdaterade 02.02.2022 

 

Riktlinjer för hälsosäkerhetskontroller vid inresa till Åland 
under covid-19 pandemin  
 
Vid ankomst till Åland från gäller smittskyddslagens tillfälliga tilläggsbestämmelser från 12.7.2021 
vid inresa till Åland. Tilläggsbestämmelserna (16 a–16 g §, 87 a § och 89 a § i smittskyddslagen) 
gäller till 30.06.2022. 
 
Alla som kommer till Finland rekommenderas förhandstest 48 timmar före inresan och 
hemtestning efter resan. 

Alla som kommer till Finland omfattas av, med undantag för barn och unga födda 2006 eller 
senare , av hälsosäkerhetsåtgärder. Med hälsosäkerhetsåtgärder avses krav att visa upp intyg 
eller delta i Covid-19- test. Covid-19-test i samband med inresa är obligatoriska. Observera att det 
är straffbart att inte delta i de covid-19 tester som krävs.  

 
 
 
Covid-19 tester 
Covid-19 tester och analys av symtomfria inresande i enlighet med tilläggsbestämmelserna utförs 
på Medimar Adress Lövuddsvägen 4, 22120 Mariehamn 
 

• Bokning av tid sker från tisdag 13.7.2021 med hjälp av Finentry. https://app.finentry.fi/  
 
Du bör boka test i god tid innan ankomst för att vara säker på att hinna få testen utförda inom 
tidsramarna. 
Vid positivt covid-19 resultat överförs ärendet till smittskyddet vid Ålands hälso- och sjukvård. 
 
Om du utvecklar symtom under resan till Åland eller när du befinner dig på Åland 
kontaktas Ålands hälso- och sjukvård, ring ALLTID först: 
 

• ring coronatelefonen +358 18 535 313 för bedömning (öppen vardag kl. 8–16, helger kl. 
9–15) 

• stanna i boendet och håll dig isolerad tills du fått vidare instruktioner från sjukvården 

https://app.finentry.fi/


 
Vid allvarliga symtom – när du har till exempel hög feber och andnöd: 

• ring coronatelefonen dagtid, kvällstid ringer du till akuten, telefon +358 18 535 001 
• ring 112 vid akut behov av hjälp. 

 
 

Mera information: 
• Aktuellt på inrikesministeriets webbplats:  intermin.fi/sv 
• Ålands hälso- och sjukvårds webbplats:   www.ahs.ax/ 
• Ålands landskapsregerings webbplats:   www.regeringen.ax 
• THL:s info om coronaviruset:   thl.fi/sv/web/thlfi-sv 
• Gränsbevakningsväsendet   https://raja.fi/sv 
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