Suosituksia ulkomailta Ruotsiin
matkustaville henkilöille
Ruotsiin tulevien uusien covid-19-virusvarianttien riski on
edelleen suuri. Siksi Ruotsin kansanterveysvirastolla on
suosituksia muista kuin EU:sta, ETA-maista, Schengen-alueelta
ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta sekä muutamasta muusta
maasta Ruotsiin matkustaville ihmisille. Hallitus on myös
päättänyt, että Ruotsin kansalaisten sekä Norjasta, Suomesta,
Tanskasta ja Islannista saapuvien matkustajien ei tarvitse esittää
negatiivista covid-19-testitulosta Ruotsiin päästäkseen.
Vaatimus negatiivisesta covid-19-testituloksesta Ruotsiin
matkustaville
Pohjoismaiden ulkopuolelta Ruotsiin saapuvien on esitettävä negatiivinen covid19-testitulos Ruotsiin päästäkseen.
Ruotsin kansalaisten tai Norjasta, Suomesta, Tanskasta ja Islannista saapuvien
matkustajien ei tarvitse esittää negatiivista covid-19-testitulosta Ruotsiin
päästäkseen. Tämä koskee myös alle 18-vuotiaita ja henkilöitä, joilla on
oleskelulupa Ruotsissa, kansalaisuudesta riippumatta.

Suositus omaehtoisesta karanteenista ja testauksesta
Ruotsiin saapumisen jälkeen
Ulkoministeriö neuvoo välttämään ei-välttämätöntä matkustamista useisiin maihin.
Matkustajia, jotka ovat olleet jossakin näistä maista viimeisen seitsemän päivän
aikana ennen saapumistaan Ruotsiin, kehotetaan menemään covid-19-testiin
Ruotsiin saapuessaan sekä viidentenä päivänä saapumisensa jälkeen. Matkustajia
kehotetaan myös jäämään omaehtoiseen karanteeniin ja välttämään lähikontaktia
muiden kanssa seitsemän päivän ajan Ruotsiin saapumisesta. Tämä tarkoittaa, että
sinun pitää toimia näin:
• Mene covid-19-testiin mahdollisimman pian Ruotsiin saapumisesi jälkeen,
mieluiten samana päivänä. Ota selvää oman alueesi testauskäytännöistä
verkkosivustolta 1177.se. Jos olet käynyt testissä viimeistään 48 tuntia ennen
Ruotsiin tuloa, sinun ei tarvitse mennä testiin uudelleen Ruotsiin saapuessasi.
• Mene testiin uudelleen viidentenä päivänä Ruotsiin saapumisesi jälkeen.
Esimerkki: Jos tulet Ruotsiin perjantaina, sinun pitäisi mennä testiin uudelleen
seuraavana keskiviikkona.
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• Jää omaehtoiseen karanteeniin ja vältä lähikontakteja seitsemän päivän ajan
Ruotsiin saapumisesi jälkeen. Tämä pätee, vaikka testit osoittaisivat, että
sinulla ei ole covid-19-tautia. Jos testit osoittavat, että sinulla on covid-19tauti, saat terveydenhuollosta erityisohjeet siitä, miten sinun pitää toimia.

Poikkeukset suosituksesta
• Henkilöt, jotka ovat matkustaneet vain sellaisissa maissa, joita ulkoministeriön
ei-välttämättömän matkustamisen välttämissuositus ei koske. Kyseiset maat
löytyvät ulkoministeriön verkkosivuilta.
• Suositus ei koske lainkaan niitä henkilöitä, jotka on täysin rokotettu (rokotettu
kahdella annoksella, ja toisesta annoksesta on kulunut kaksi viikkoa) EMA:n
hyväksymillä rokotteilla (ks. EMA) tai rokotteilla, joille WHO on myöntänyt
luvan hätätilakäyttöön (ks. WHO:n EUL).
• Alle 6-vuotiaat on vapautettu testaussuosituksesta. Jos lapseen ei sovelleta
muuta poikkeusta, häntä kehotetaan pysymään kotona ja välttämään
lähikontakteja seitsemän päivän ajan saapumisen jälkeen.
• Henkilöt, joiden on esitettävä negatiivinen testitodistus Ruotsiin päästäkseen,
vapautetaan testaussuosituksesta sen päivän osalta, jona he saapuvat Ruotsiin.
Jos henkilöön ei sovelleta muuta poikkeusta, häntä kehotetaan jäämään
omaehtoiseen karanteeniin seitsemäksi päiväksi ja menemään testiin
viidentenä päivänä Ruotsiin saapumisensa jälkeen.
• Jos sinulla ei jostain syystä ole mahdollisuutta mennä covid-19-testiin, on
erityisen tärkeää, että jäät omaehtoiseen karanteeniin ja vältät lähikontakteja
vähintään seitsemän päivän ajan Ruotsiin saapumisesi jälkeen.

Jää omaehtoiseen karanteeniin ja odota testituloksia
Jos testausta ja omaehtoista karanteenia koskeva suositus koskee sinua Ruotsiin
saapumisesi jälkeen, sinun pitää pysyä kotona ja välttää lähikontakteja vähintään
seitsemän päivän ajan. Jos et saa covid-19-oireita tai saat negatiivisen testituloksen
(jos testi osoittaa, että sinulla ei ole covid-19-tautia), voit mennä ulos taas
seitsemän päivän kuluttua. Sinun tulee kuitenkin aina noudattaa yleisiä neuvoja ja
suosituksia, jotka koskevat kaikkia.

Jos saat oireita
Kiinnitä erityistä huomiota covid-19-oireisiin seitsemän päivän ajan Ruotsiin
saapumisesta. Jos sinulla on oireita, mene testiin mahdollisimman pian. Katso
verkkosivustolta 1177.se, miten testaus on alueellasi järjestetty.

