
  
 
 

 

Information till personal på färjor som trafikerar hamnar på Åland 

Åtgärder vid misstanke om att en person på en färja kan ha 
covid-19 infektion då slutdestination är en hamn på Åland 

Uppdaterad den 9 september 2020 

1. Kontakta Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) för personer som uppfyller 
kriterier som anges på ÅHS webbplats: ”Vem ska söka vård vid 
förkylningssymtom”  (https://www.ahs.ax/nyheter/vem-ska-soka-vard-vid-
forkylningssymptom) 

• Se samma länk som ovan för telefonnummer. 

• Om det finns symtom som föranleder ambulanstransport: Kontakta 112 direkt och 
meddela att det kan röra sig om covid-19 misstanke (larmoperatören meddelar 
ambulanspersonal och akuten).  

• Även vid oklar situation, ring ÅHS för råd. ÅHS kan vid behov även kontakta THL. 

• Om ÅHS bedömer att en person ska testas för Covid-19, kommer ÅHS samordna 
transport från hamnen till ÅHS om inte personen kan köra i egen bil (då utan 
medpassagerare).  

• Kontakta hamnen (dels via rederiets egen personal i hamnen, dels via 
hamnbetjäningen, hamnskyddschef eller motsvarande) för att planera hur 
transport lämpligen kan ske från färjan.  

2. Isolering och skyddsåtgärder på färjan 

• Isolera personen i enskild hytt, detta gäller även personer som inte behöver testas 
enligt ÅHS rekommendationer. 

• Instruera om att ha god handhygien och att hosta i armvecket, och ge personen ett 
munskydd. 

• Personal ska undvika nära kontakt med personen. Om detta inte går att undvika 
använd eget munskydd och eventuellt andra skyddsåtgärder enligt anvisningar från 
företagshälsovården och Arbetshälsoinstitutet (https://www.ttl.fi/sv/anvisningar-till-
arbetstagare-for-att-forebygga-att-bli-smittad-av-det-nya-coronaviruset/).  

• Efter att personen lämnat hytten, städa noggrant och desinfektera.  
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