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Уникайте контактів у період очікування 
результатів тесту 
Після прибуття в країну залишайтеся вдома або в місці 
розміщення та уникайте контактів з іншими особами, 
крім Ваших домочадців, до отримання негативного 
результату тесту. У разі отримання позитивного 
результату тесту уточніть необхідні заходи на сайті Вашого 
муніципалітету або у консультаційній службі з коронавірусу.
Необхідні пересування, наприклад, на прийом до лікаря, 
дозволені. При цьому важливо дотримуватися соціальної 
дистанції і користуватися маскою відповідно до чинних 
рекомендацій. 
Національний інститут охорони здоров'я та соціального 
добробуту THL рекомендує всім особам, які при в’їзді у 
Фінляндію не брали участь у тестуванні в пункті прибуття до 
країни, зробити коронавірусний тест самостійно вдома. Ви 
можете придбати самотести в аптеках та магазинах. 

Заходи щодо застосування тимчасових правил 
при в'їзді до країни відповідно до закону «Про 
інфекційні захворювання» 

Медичний огляд
Регіональне управління органів державної влади 
може направити вас на обов'язковий медичний огляд. 
Дотримуйтесь інструкцій органів у пункті пропуску.

Тестування на коронавірус
КОЛИ ТЕСТ НЕ ПОТРІБНИЙ 
Вам не потрібно робити тест, якщо у Вас є довідка:

• про повний курс вакцинації від коронавірусу та з 
 моменту отримання останньої дози вакцини пройшло 
 не менше 1 тижня*
• про перенесену не більше шести місяців тому 
 коронавірусну хворобу 
• про перенесену раніше коронавірусну хворобу та одне 
 щеплення із серії вакцин проти коронавірусу

*Сертифікат про проходження повного курсу вакцинації 
діє протягом 9 місяців. Після закінчення цього терміну 
необхідно пройти ревакцинацію. Після ревакцинації 
сертифікат діятиме невизначений час.

При в’їзді до Фінляндії
На контрольно-пропускному пункті

• Вас можуть попросити пред'явити:
 – довідку про вакцинацію або перенесене 
     захворювання;
 – довідку про негативний результат тесту на 
     коронавірус, зроблений перед поїздкою;

• Вам можуть зробити тест на коронавірус;
• у Вас можуть взяти контактні дані.
• Вам може бути призначений обов'язковий медичний 
 огляд.

Санітарно-епідеміологічні заходи в пунктах пропуску через  
державний кордон регламентуються законом «Про 
інфекційні захворювання» (2016/1227).  
Залежно від рішень Регіонального управління  
органів державної влади медичний огляд  
може бути обов'язковим. При перетині кордону  
у контрольно-пропускному пункті ви отримаєте більш 
докладну інформацію від представників органів.  
Інструкції про в’їзд та виїзд можете уточнити, 
зокрема, на сайті THL thl.fi/matkustajaohje.

Ретельно і 
часто мийте 
руки з милом. 

При чиханні 
або кашлянні 
прикривайте рот 
одноразовою  
хустинкою.  

Носіть  
маску.

Використовуйте  
додаток 
Koronavilkku.

Дотримуйтеся 
дистанції від 
інших.  

1 ТЕСТ
Вам необхідно зробити тест за місцем проживання або 
перебування через 3-5 діб після приїзду до країни, 
якщо у Вас є довідка:

• про негативний результат тесту на коронавірус,
 взятого не більше ніж за 72 години до в'їзду в країну;
• про часткове проходження курсу вакцинації, за
 умови, якщо щеплення було зроблено не менше двох
 тижнів тому.

2 ТЕСТИ
Всім іншим необхідно зробити тест на коронавірус 
відразу при в'їзді в країну, а також через 3–5 діб за 
місцем проживання чи перебування.

При відмові від обов'язкового тесту на коронавірус на 
повнолітню особу, яка в'їжджає в країну, 
може бути накладений штраф.
Зверніть увагу на те, що, залежно від рішень Регіонального 
управління органів державної влади, участь у медичному 
огляді може бути обов'язковою, навіть якщо у Вас є 
сертифікат про отримання повної або часткової серії доз 
вакцинації або про перенесену коронавірусну хворобу.

Якщо Ви підозрюєте ураження
Негайно звертайтеся до медпункту при 
пункті перетину кордону, а в випадку його 
відсутності – до закладу охорони здоров’я за 
Вашим місцем проживання. 

Додаткова інформація 
- про коронавірус на сайті Національного   
   інституту охорони здоров’я та соціального   
   добробуту : thl.fi/ koronavirus
- про перетин кордону на сайті Прикордонної    
   служби Фінляндії: raja.fi

THL рекомендує  
користуватися послугою 
Finentry
Через послугу можна, наприклад, 
замовити час на тест на коронавірус у 
Фінляндії. 


