Suomen Judoliiton matkustussäännöt kansainvälisiin tapahtumiin korona-aikana (12.1.2021)
voimassa toistaiseksi
Lue alla oleva huolellisesti ennen ilmoittautumista!
Vastuuvapaus
Ilmoittautumisen yhteydessä hyväksyt alla olevat ehdot.
Osallistun ko. tapahtumaan omasta vapaasta tahdostani. Ymmärrän, että lähden matkaan omalla vastuullani.
Ymmärrän, että otan itse vastuun mahdollisesta sairastumisesta koronavirukseen.
Lupaan noudattaa erityistä varovaisuutta matkalla ollessani, jotta en sairastuisi koronavirukseen.
Olen tietoinen siitä, että paikallinen terveysviranomainen tulee testaamaan minut tapahtumapaikalle
saavuttaessa. Olen myös tietoinen, että mikäli testitulos on positiivinen paikallinen terveysviranomainen voi
asettaa minut karanteeniin. Vastaan tällöin mahdollisista karanteenikustannuksista itse.
Tietoisena koronaviruksen terveydelle aiheuttamista riskeistä ilmoitan, että vapautan matkan järjestäjätahon,
Suomen Judoliiton ja sen palkkaamat valmentajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisesti henkeen, terveyteen
tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista.
Vastuuvapaukseni koskee koronavirukseen liittyviä mahdollisia lisäkuluja.
Judoliitto ei vastaa tapahtumaan liittyvien pcr-testien kustannuksista.
Ennen matkaa
Huolehdi kaikista asiakirjoista ennen matkaa.
i)
ii)

negatiivinen PCR SARS-CoV-2 -testi ja todistus englanniksi (.pdf muotoinen) 3 päivää ennen matkalle
lähtöä
varmista omasta vakuutusyhtiöstä matkaterveysvakuutus tai muu sairausvakuutusmuoto, joka
kattaa loukkaantumisriskin ja COVID-19-hoidon

Saapuminen Suomeen
Jos saavut matkustusrajoitusten piiriin kuuluvasta maasta tai jos sinulle on tehty koronatesti lentoasemalla,
jatka matkaasi lentoasemalta omalla autolla tai taksilla. Vältä junien ja bussien käyttämistä.
THL:n matkustussuositusten mukaisesti karanteenia edellytetään kaikille niille matkustajille, jotka ovat 14
viimeisen vuorokauden aikana oleskelleet matkustusrajoitusten piirissä olevissa maissa tai matkustaneet
sellaisen maan kautta.
Vantaan kaupunki on Helsinki-Vantaalla järjestänyt ulkomailta saapuville matkustajille maksuttoman
koronatestauksen. Hakeudu terveysinfopisteelle, joka sijaitsee terminaali 2:ssa saapuvien kerroksessa
(tuloaulojen 2A ja 2B välissä). Palvelu on avoinna saapuvien lentojen mukaan.
Voit lyhentää 10 vuorokauden karanteenia menemällä lentoaseman koronatestiin heti Suomeen saavuttuasi ja
toiseen koronatestiin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua ensimmäisestä testistä.
Toiseen testiin voit mennä oman kotikuntasi terveydenhuollon ohjeiden mukaan tai käymällä yksityisen
palveluntarjoajan Covid19-testissä. Judoliiton organisoimiin harjoituksiin voit palata, kun molempien testien
tulokset ovat negatiiviset tai 10 vrk:n paluukaranteeni on ohi.
Travel rules for Finnish Judo Association concerning covid-19 period. (valid until further notice)
Please read the following carefully before registering!
Disclaimer
Upon registration, You accept the terms below.
I participate to above mentioned event of my own free will. I understand that I am travelling at my own risk.
I understand that I will take responsibility for any incidence of coronavirus.
I promise to take special care during travel and while on the training camp to avoid getting infected.

I am aware of the fact that the local health authority is going to test me in the venue on arrival. I am also aware
that, if the test result is positive, the local health authority may set me to quarantine. In this case, I will be
responsible for any quarantine costs myself.
Aware of the health risks posed by the coronavirus, I declare that I release the organizer of the trip, the Finnish
Judo Association and the coaches from all liability for any damage to my life, health or property.
My disclaimer applies to any additional costs associated with the coronavirus.
Finnish Judo Association is not responsible for the cost of the pcr -tests related with this event.
Before the trip
Take care of all documents before traveling.
(i) negative PCR SARS-CoV-2 test and certificate in English (.pdf format) 3 days before departure
(ii) make sure that your travel insurance or other form of sickness insurance from your own insurance
company covers the risk of injury and COVID-19 treatment
Arrival in Finland
If you arrive from a country subject to travel restrictions or if you have had a corona test at the airport, continue
your journey from the airport with your own car or taxi. Avoid using public trains and buses.
In accordance with THL travel recommendations, quarantine is required for all travelers who have resided in or
traveled through countries with travel restrictions in the last 14 days.
The City of Vantaa has organized free corona testing for passengers arriving from abroad at Helsinki-Vantaa.
Apply to the health information point located on the arrivals floor in Terminal 2 (between Arrivals 2A and 2B).
The service is open according to incoming flights.
You can shorten your 10-day quarantine by going to the airport corona test as soon as you arrive in Finland and
to the second corona test no earlier than 72 hours after the first test.
You can take the second test according to the health care guidelines in your home community or by taking the
Covid19 test from a private provider. If both tests are negative, you can end the voluntary quarantine, and be
back in daily trainings led by Finnish Judo Federation.

