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JSM; COVID-19; Anvisning om isolering av säsongsarbetare inom primärproduktionen 

Denna anvisning baserar sig på Finlands regerings riktlinjer av den 4 februari 2021 att tillåta att utländska 

säsongsarbetare kommer till landet under tillväxtperioden 2021.  

Vid inresa för säsongsarbetare iakttas gällande myndighetsbeslut, myndighetsanvisningar och rekommendationer. 

En arbetsgivare som bjuder in en person eller grupp till Finland ska för dem lägga fram sin egen åtgärdsplan för 

hälsosäkerheten med iakttagande av de nationella anvisningarna. Även de kommunala hälsovårdsmyndigheterna 

ska underrättas om ankomsten av utländsk arbetskraft. Arbetsgivaren ska i samarbete med den lokala myndigheten 

som ansvarar för bekämpning av smittsamma sjukdomar utarbeta en hälsosäkerhetsplan, som är en nödvändig 

förutsättning för arbetskraftens inresa. Enligt Institutet för hälsa och välfärds rekommendation är det också skäl att 

tillsammans med kommunens ledande läkare eller en person som denne befullmäktigat som en beredskapsåtgärd 

gå igenom hur vården av personer i säsongsarbete som smittats av viruset sköts i kommunen. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utfärdat anvisningar om testning och karantän i gränsöverskridande trafik till 

Finland under covid-19-pandemin. Enligt Institutets för hälsa och välfärd anvisningar är en förutsättning för arbete i 

uppgifter som är kritiska med tanke på primärproduktionen att medborgare i andra EU-länder eller tredjeländer som 

reser in till Finland håller sig i en frivillig karantän i 14 dygn samt visar upp ett negativt coronavirustest som tagits 

omedelbart i samband med ankomsten till landet.  Den frivilliga karantänen kan förkortas genom ett besök tidigast 

72 timmar efter ankomsten till landet i ett annat test, om detta test visar sig vara negativt. Innan resultatet av det 

andra testet blir klart ska resenären se till att kontakter med utomstående människor inte uppstår (karantänsliknande 

förhållanden). Åtgärderna för genomförande av karantänliknande förhållanden och andra hälsosäkerhetsåtgärder 

ska beskrivas närmare i den hälsosäkerhetsplan som hänför sig till inresan. Myndigheterna på vistelseorten eller 

hemorten ska sköta om åtgärder som gäller det andra testet.  En läkare som ansvarar för smittosamma sjukdomar 

kan bestämma att en symptomfri person ska försättas i karantän, om denna har utsatts för covid-19. Den läkare som 

ansvarar för smittsamma sjukdomar beslutar då om karantänens längd och ger anvisningar för verksamheten under 

karantänen. De anvisningar som gäller försättande i karantän eller isolering på personens vistelseort på basis av ett 

myndighetsbeslut är förpliktande. 

Syftet med den frivilliga karantänen är att förhindra smitta från en eventuell symptomfri smittbärare till andra personer. 

I praktiken ska en person i karantän undvika nära kontakt med alla andra personer. Om en person har anlänt till 

landet och reser till Finland och karantänliknande förhållanden tillsammans med andra personer som är placerade 

på samma karantänsplats, kan de inkvartera sig i gemensamma lokaler och bilda en gemensam karantänenhet på 

det sätt som beskrivs i hälsosäkerhetsplanen. Utgångspunkten är i första hand att ordna individuella 

karantänförhållanden för arbetstagarna, till exempel ett eget rum eller minst så små karantänenheter som möjligt. 

Särskild omsorg ska fästas vid avstånd, hygien och användning av ansiktsmasker. Karantänförhållanden och andra 

hälsosäkerhetsåtgärder beskrivs i en hälsosäkerhetsplan för varje enskilt fall. 

I en frivillig karantän kan arbetstagaren gå ut eller arbeta på en gård, plantskola eller i skogen under 

karantänsperioden, förutsatt att det säkerställs att nära kontakter inte förekommer. Arbetsgivaren är skyldig att skaffa 

mat åt sina anställda och även i övrigt se till att förhållandena under karantänen är ändamålsenliga.  

Arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarnas säkerhet och hälsa på jobbet. Detta gäller personer i frivillig karantän samt 

alla andra som är verksamma på gården eller i en motsvarande arbetsgemenskap. THL:s anvisningar om god hand- 

och hosthygien samt säkerhetsavstånd ska ovillkorligen följas. Städanvisningar finns på Arbetshälsoinstitutets 

webbplats. Arbetstagarna ska vara väl insatta i dessa anvisningar. Samtidigt är det skäl att beakta bedömningen av 

riskerna med ökat ensamarbete. Arbetshälsoinstitutet har fler allmänna anvisningar om välbefinnande i arbetet och 

arbetshälsa. 
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Man bör sträva efter att undvika kontakt med personer utanför karantänen också i fråga om transporter, måltider, 

tvättrum och andra eventuella sociala utrymmen. Om det senare kommer nya utländska arbetstagare i stället, är de 

naturligtvis en egen karantängrupp vars kontakter med andra arbetstagare bör förhindras. Man kan inte gå till affären 

under karantänen, utan köpen ska förmedlas till karantänen på ett säkert sätt. 

Varje arbetsgivare som sysselsätter utländska säsongsarbetare ska i sitt företag ha en övervakare, det vill säga en 

kontaktperson, som både de som befinner sig i karantän och myndigheterna vid behov kan kontakta. Till exempel 

resultaten av covid-19-proverna är hälsouppgifter som utomstående, såsom arbetsgivarens kontaktperson, inte får 

behandla. 

Om arbetstagaren under karantänstiden eller därefter på basis av symptom misstänks ha coronavirussmitta, går man 

till väga på exakt samma sätt som i fråga om de inhemska arbetstagarna eller företagarna själva. Enligt lagen om 

smittsamma sjukdomar får också utländska arbetstagare ändamålsenlig vård vid coronasmitta i Finland.  

 

Behövliga tilläggsuppgifter finns under följande länkar: 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-

och-coronaviruspandemin 

 

https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-coronavirus-

instruktioner/?_ga=2.69879639.694521319.1613467864-761863850.1613467863 

 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-och-bekampning/anvisningar-for-

forebyggande-och-bekampning-av-infektioner 
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