
FINLANDA 
I. Starea de urgență: Nu 

Guvernul Finlandei a restricționat traficul la frontierele interne și externe pentru cetățenii străini, 
începând cu data de 19 martie 2020, orele 00:00, până la 14 iunie 2020. 

II. Restricții de călătorie pe teritoriul statului 
Pe cale aeriană - Aeroporturile Helsinki-Vantaa, Mariehamn și Turku: este 

permis transportul de mărfuri și curse aeriene de repatriere/trafic 
esențial/curse de navetiști pentru rezidenții în Finlanda sau ai 
oricărei alte țări UE/Schengen. 
- Aeroporturile din Enontekiö, Helsinki Malm, Ivalo, Joensuu, 
Jyväskylä, Kajaani, Kemi-Tornio, Kittilä, Kokkola-Pietarsaari, 
Kuopio, Kuusamo, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, 
Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki and Tampere-Pirkkala: doar 
transport de marfă. 

Pe cale terestră - Punctele de trecere a frontierei dintre Finlanda și Suedia de la 
Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio și Ylitornio: 
transport de marfă și transport de repatriere/trafic esențial/curse 
de navetiști pentru rezidenții în Finlanda sau ai oricărei alte țări 
UE/Schengen. 
- Punctele de trecere a frontierei dintre Finlanda și Norvegia de 
la Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö și 
Utsjoki: transport de marfă și transport de repatriere/trafic 
esențial/curse de navetiști pentru rezidenții în Finlanda sau ai 
oricărei alte țări UE/Schengen. 
- Traversarea frontierelor interne dintre Finlanda și Suedia și, 
respectiv, Norvegia este permisă pentru pescuit doar dacă nu se 
debarcă pe teritoriul celuilalt stat. Este nevoie de un permis de 
trecere a frontierei pentru pescuit în râurile din Laponia dacă 
implică debarcarea în statul vecin sau dacă traversați terestru 
aceste granițe în același scop. Pentru regiunea Tornioá-
Vojakkala un astfel de permis este eliberat de Districtul de Vest 
al Pazei de Coastă, iar în alte regiune documentul este eliberat de 
Districtul Poliției de Frontieră din Laponia. 

Pe cale maritimă - Porturile din Helsinki, Långnäs, Turku și Vaasa: transport de 
marfă și transport de repatriere trafic esențial/curse de navetiști 
pentru rezidenții în Finlanda sau ai oricărei alte țări UE/  
Schengen. 
- Porturile din Eckerö, Eurajoki, Färjsundet, Förby, Hamina, 
Hanko, Haukiputa, Inkoo, Kalajoki, Kaskinen, Kemi, Kemiö, 
Kirkkonummi, Kokkola, Kotka, Kristiinankaupunki, 
Lappeenranta, Loviisa, Maarianhamina, Merikarvia, Naantali, 
Nuijamaa, Oulu, Parainen, Pernaja, Pietarsaari, Pohja, Pori, 
Porvo, Raahe, Rauma, Salo, Sipo, Taalintehdas, Tammisaarei, 
Tornio și Uusikaupunki: doar transport de marfă. 
- Porturile din Åland, Haapasaari, Hanko, Santio și Nuijamaa, 
precum și bazele Pazei de Coastă finlandeze: trafic de repatriere, 
alte forme de trafic esențial pentru ambarcațiunile de recreere ale 
persoanelor care locuiesc în Finlanda sau în altă țară membră a 
UE/Schengen. 



Informații privind tranzitul Este permis  
 

Necesitatea de respectare a 
carantinei după sosirea în țară 

Este obligatorie intrarea în carantină timp de 14 zile a tuturor 
cetățenilor care intră pe teritoriul Finlandei, statul asigurând 
transportul cetățenilor finlandezi repatriați până la locul de 
domiciliu pentru a intra în carantină. 

III.        Măsuri pe plan intern  
Planul de relaxare a restricțiilor   - Restricția privind adunările publice va fi ridicată treptat până la 

sfârșitul lunii iulie (posibil o fază intermediară de 50 de persoane 
pentru luna iunie, apoi 500 de persoane). 

 - Redeschiderea edificiilor de profil cultural și sportiv este 
anunțată începând cu 1 iunie 2020. 

Condiții de siguranță ce vor trebui 
respectate pe teritoriul statului 
 

 - Sunt interzise adunările publice mai mari de 10 persoane. 
- Este interzisă vizitarea persoanelor din grupurile cu risc ridicat 
(peste 70 de ani). 

 - Medicamentele sunt raționalizate. 
- Este recomandată evitarea transportului în comun. 
- Au fost instituite protocoale stricte pentru a nu se aglomera 
sistemul medical, fiind acceptate la consultul în spitale doar 
persoanele cu simptome severe, restul consultațiilor având loc 
prin telefon. Totodată, există un set de reguli stricte privind 
conduita în spital, pornind de la mănuși și alte materiale de 
protecție care se impun. 

IV. Alte informații relevante 
Modul de funcționare a spațiilor 
publice (parcuri, cafenele, 
instituții publice, centre 
comerciale etc.) 

 - Sunt suspendate activitățile culturale și sportive. 
 - Sunt închise toate muzeele, teatrele și bibliotecile (pot fi 

împrumutate cărți de la bibliotecă, fără a rămâne în sala de 
lectură). 

 - Sălile de cinema vor avea un regim de limitare a accesului. 
 - Restaurantele, cafenelele, barurile și cluburile rămân închise 

până la 31 mai. 
Posibilități de cazare/redeschidere 
hoteluri 

Sunt deschise doar câteva hoteluri. 

Link unde pot fi revizuite update-
urile privind alertele de călătorie  

https://suedia.mfa.gov.md/ 
 
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-
coronavirus/questions-and-answers 
 
https://um.fi/current-affairs/article/-
/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-
vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta 
 
https://www.raja.fi/current_issues/guidelines_for_border_traffic 
 
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-
covid-19-latest-updates 
 

Linia de urgență a Ambasadei RM la Stockholm +46769423423 
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