
 
 

Information om coronavirustester vid gränsövergångsställen den 27 
januari 2021 

Den finska regeringen har beslutat att skärpa restriktionerna för inresa 
till Finland från den 27 januari till den 25 februari. Syftet med 
förändringarna är att förhindra spridning av nya coronavirusmutationer. 

Alla passagerare från riskländer och personer som tillhör särskilda 
gränsövergångskategorier dirigeras till COVID-testplatser i enlighet med 
denna guide, såvida de inte har ett negativt resultat från ett 
coronavirustest (PCR- eller antigentest) som tagits upp till 72 timmar 
före inresa eller ett tillförlitligt intyg om tidigare covid-19-infektion.  
Godstransporter är undantagna från den obligatoriska provningen. 

Om en person stannar i Finland i mer än 72 timmar måste personen 
ansöka om ett andra prov efter 3 dagar. Detta görs på bostadsorten. En 
sådan passagerare är riktad att kontakta hälsovården i 
gränsövergångsområdet för insamling av uppgifter för 
provningsplaneringsändamålet. 

De som regelbundet passerar gränsen remitteras inte för prov under 
varje gränsövergång. Ett negativt coronavirustestcertifikat godtas för 
dem om testet togs mindre än 7 dagar innan gränsen passeras. 

Myndigheterna vid gränsen och i sjukvården instruerar passagerarna att 
agera på ett sådant sätt att möjligheten att sprida smittan inte ökar 
innan båda testresultaten är avslutade (själv-karantän).  

Testning och en rekommendation om själv-karantän eller insamling av 
kontaktdata gäller inte godstransportpersonal. Testning bör fortfarande 
utföras om personen har symtom som är lämpliga för coronaviruset. 

Följande testplatser är verksamma i Enontekiö och Muonio: 

Hetta, Ruijantie 15. Öppettider 9.00 – 17.00 Hetta COVID telefon + 358 
40 654 5660 

Karesuvanto, Northern gifts oy egenskapen Käsivarrentie 3719 
Öppettider 8.00 – 16.00 s.+358 40 559 1411  



 
Muonio, Ojustie. Öppettider 8.00-16.00 Fre 8.00 – 14.00 +358 40 662 
4565 

Muonio, jourtidstjänster. Pirkantie 11.  Öppettider 16.00 – 08.00 fre 
14.00 tel. +358 40 714 2845 

Kilpisjärvi, Käsivarrentie 14645 (Saanatie) 99490 Kilpisjärvi.  Öppettider 
ma-su klo 8-16 (från 6.2.2021  8-18.00) tel +358 40 623 2626 

Om närmaste kontor inte är öppet, kontakta Muonio 
Hyvinvointikeskus Vårdcentral jour tel.  +358 40 714 2845 

Den primära studien är Covid-19 antigen snabbtest. Det positiva 
resultatet ska verifieras med ett separat PCR-prov. 

Ett positivt resultat innebär att virusets stam och nödvändiga beslut om 
isolering och eventuella karantäner fattas av den smittsamma sjukdomar 
myndigheten. 

Mer info: 

Teemu Taulavuori, MD med ansvar för smittsamma sjukdomar 

Hälsodistriktet Muonio-Enontekiö 

p. +358 40 126 2845 

teemu.taulavuori@lshp.fi 

 


