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Ulkomaanmatkailu koronavirustilanteessa –
ohje henkilöstölle
Keusote noudattaa Suomen valtioneuvoston tekemiä päätöksiä ja linjauksia maahantulon

rajoituksista ulkomailta Suomeen palaavien työhön paluussa. Valtioneuvosto on päättänyt
10.12.2020 jatkaa maahantulon rajoituksia 12.1.2021 asti. Hallitus suosittelee edelleen välttämään
tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Poikkeuksena ovat maat, joiden osalta hallitus on luopunut
maahantulon rajoituksista.
THL:n verkkosivuilla on säännöllisesti päivitetty liikennevalomalli, jonka avulla voi arvioida
karanteenisuosituksia maakohtaisesti. Jos henkilö saapuu Suomeen maasta, joka THL:n verkkosivujen
kartassa vihreä, ei hänen tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin. Karanteeniin ei tarvitse jäädä,
vaikka matkustaisi punaisen tai harmaan maan kautta. Jos henkilö saapuu Suomeen maasta, joka
on THL:n kartassa punainen tai harmaa, suositellaan hänelle 10 vuorokauden omaehtoista
karanteenia. Karanteeni on suositeltava, vaikka palaisi Suomeen vihreän maan kautta.
Linkki THL:n sivuille: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
Omaehtoista karanteenia voi lyhentää testeillä
Jos henkilöllä on Suomeen saapuessa korkeintaan 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta
koronatestistä, hän menee toiseen koronatestiin aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen.
Jos tämän toisen testin tulos on negatiivinen ja henkilö on oireeton, voi omaehtoisen karanteenin
keskeyttää.
Jos henkilöllä ei ole alle 72 tuntia vanhaa todistusta negatiivisesta koronatestistä, voi karanteenia
lyhentää menemällä koronatestiin heti Suomeen saapuessa. Toiseen testiin tulee mennä aikaisintaan
72 tunnin kuluttua ensimmäisestä testistä. Jos molempien testien tulos on negatiivinen ja henkilö on
oireeton, voi omaehtoisen karanteenin lopettaa.
Testituloksia odotellessa, omaehtoisessa karanteenissa tulee pysyä kotona.
Jos henkilöllä ilmenee vähäisiäkään sairastumisen oireita, on hänen lähdettävä välittömästi pois
työstä ja mentävä korovirustestiin. Kaksi negatiivista näytettä maahan paluun yhteydessä ei täysin
poissulje koronavirusinfektion mahdollisuutta, koska testit eivät löydä kaikkia tartuntoja ja infektion
oireet voivat alkaa 2-14 vuorokauden kuluttua altistumisesta. Keusoten työpaikoilla on maskisuositus,
kasvomaskia tulee käyttää aina kun samassa tilassa on toinen henkilö. Työpaikoilla tulee ruokailla
porrastetusti ja 2 metrin turvavälein.
Keusote suosittaa välttämään matkustamista ulkomaille. Mikäli Keusoten työntekijä matkustaa
ulkomaille, tulisi hänen huolehtia etukäteen, että loma-aika kattaa myös karanteenijakson.
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