SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR RESAN

Förberedelser inFör resan
• Bekanta dig med utrikesministeriets resemeddelanden på
webben http://formin.finland.fi eller på mobilportalen

m.formin.fi

Om du ska resa till ett land där Finland inte har någon representation kan du bekanta dig med de resemeddelanden utrikesministerierna i andra EU-länder ger ut.
• Kontrollera i god tid att resedokumenten är i ordning och att
passet är i kraft minst 6 månader efter resan.
• Ta kopior av resedokumenten (pass, visum, biljetter, körkort,
kreditkort, reseförsäkring, bilens registreringsbevis, internationellt vaccinationsintyg etc.). Förvara dem separat från originalen under resan, lämna en uppsättning kopior hemma och
har du tillgång till e-post under resan kan du också skicka dem
skannade till din webbpost. Är du med bil ska du ha med dig
registreringsbeviset i original.
• För resor i Europa lönar det sig att skaffa Folkpensionsanstaltens europeiska sjukvårdskort (www.kela.fi).
• Ta med åtminstone följande telefonnummer och spara dem
också i din mobiltelefon: hotell, researrangör, anhöriga, anmälan om förkommet kreditkort, försäkringsbolagets nödnummer, Finlands närmaste beskickning.
• Kontrollera att rese- och resgodsförsäkringen är i kraft och att
villkoren motsvarar dina behov.
• Ta med reseförsäkringbrevet eller -kortet samt reseförsäkringsguiden där de nödvändiga kontaktuppgifterna finns.
Hemtransport från utlandet är dyrt utan försäkring.
• Ta endast med så mycket kontanter som är nödvändigt. Ta
på förhand reda på om det är möjligt att använda kredit- och
bankkort eller resechecker vid resmålet. Förvara pass och
pengar i handbagaget.
• Undvik att ta med värdeföremål.
• Skaffa nödvändiga vaccinationer i tid. Du kan ta dem på hälsocentralen, företagshälsovården eller privata läkarstationer.
Närmare information om vaccineringar finns på adressen (på
finska)
http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/oppaat_ja_kirjat/
matkailijan_terveysopas/
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/
• Ge dina kontakt- och hotelluppgifter samt din resplan till en
språkkunnig kontaktperson i hemlandet. Särskilt när du gör
långa resor på egen hand och om dina resplaner ändras ska du
hålla din kontaktperson à jour med var du rör dig. Du kan också meddela Finlands lokala beskickning dina kontaktuppgifter
och din resplan. Spara uppgifterna om din kontaktperson i din
mobil, din plånbok och din e-post märkta ICE (in case of emergency).

• Ta med dina mediciner i ursprungsförpackning och håll dem
samt nödvändig vårdutrustning i handbagaget för den händelse att flyget försenas eller bagaget försvinner. Beakta flygsäkerhetsbestämmelserna om handbagage. Ta med dig recept
och internationella intyg och lämna kopior av dem hemma.

• Hyr tresorfack alltid när det är möjligt.
• Om du vid resmålet inte rör dig med den övriga gruppen ska
du senast dagen före hemresan kontakta arrangören för att
kontrollera tidtabellen.

• Ta med ficklampa för händelse av elavbrott och håll den sedan inom räckhåll, t.ex. på nattygsbordet.
• Packa själv ditt bagage och håll det under uppsyn. Transportera aldrig varor eller paket för någon annan om du inte är
absolut säker på innehållet.
• Kom ihåg att det i brottsfall alltid är den
lokala lagen som gäller, inte finländsk
lag. Märk också att man i Finland
kan bli straffad enligt finländsk
lag t.ex. för sexualbrott mot
barn som förövats utomlands.
• Det är skäl att observera
att man i olika transportmedel (t.ex. på flyget)
måste följa besättningens instruktioner och
bestämmelser.

OM OLYCKAN ÄR FRAMME

Var du Får inFormation och Vilken hjälp det Finns att Få
• Vid olyckor kan du få hjälp av researrangörens personal, den
lokala finländska beskickningen eller/och försäkringsbolaget.
Om det händer ditt bagage något ska du kontakta transportbolagets lokala kontor.

researrangörens tjänster

Förhållningsregler

• Paketresornas lokala arrangörer bistår resenären vid nödfall
som inträffar under resan, såsom vid sjukdom och olycksfall
eller utredning av brott och andra missöden. Normalt bistånd
ingår i deras service.

• Följ destinationslandets lagar och
respektera lokala seder och lokal religion.
Destinationslandets lagar gäller även resenärer.

• Om researrangörstjänster vid resmålet inte ingår i paketresan
kan du i nödfall kontakta deras representant. Om de inte har
någon representant vid resmålet eller i närheten kan du kontakta deras kontor i Finland eller Finlands beskickning i destinationslandet.

• Följ den lokala stilen i din klädsel. Man ska inte skylta med att
man är turist.

lokala Finländska beskickningars tjänster

• Undvik att röra dig ensam i mörka gränder och parker. Var
försiktig på platser med mycket folk. Undvik också demonstrationer och andra folksamlingar.

• Beskickningarna hjälper nödställda finska medborgare och i
Finland fast bosatta utlänningar med anvisningar och råd, t.ex.
om man insjuknar eller råkar ut för en olycka eller ett brott.

• Håll åtminstone ett betalningsmedel åtskilt för de övriga. Om
ditt kreditkort förkommer ska du omedelbart ringa ditt kreditkortsbolag för att få det spärrat.

• Beskickningarna informerar också om hur man kan överföra
pengar via bank eller andra penningförmedlingsföretag från
Finland till destinationslandet. I undantagsfall kan utrikesministeriet förmedla pengar för hemresa via destinationslandets
beskickning, t.ex. från resenärens eget konto.

För resan

• Bär alltid med dig inkvarteringsställets namn och adress och
om du är på paketresa också researrangörens kontaktuppgifter.
• Ta reda på nödutgångarna när du anländer till inkvarteringsstället och kontrollera att passagen via dem är fri. Använd inte
hiss i nödsituationer.
• Kontrollera att dörr- och fönsterlåsen på ditt rum är i skick
och meddela personalen om eventuella brister. Lås dörrar och
fönster när du avlägsnar dig från rummet och till natten. Använd baklås och säkerhetskedja där det går.

• Om Finland inte har någon representation i destinationslandet kan du i nödfall vända dig till någon nordisk beskickning
eller utanför EU även till något annat EU-lands beskickning.

om passet, VärdeFöremål eller pengar stjäls eller
FörsVinner

• Om du blir bestulen ska du göra brottsanmälan hos den lokala polisen och be att få en kopia av anmälan. Brottsanmälan
är nödvändig för att du ska få ett nytt pass och när du söker

ersättning från försäkringen. Du kan söka nytt pass för hemresan vid den lokala beskickningen.

Säker resa?

Krissituationer
• Krissituationer är t.ex. naturkatastrofer, storolyckor, politiska
oroligheter, krig och väpnade konflikter samt omfattande epidemier.
• Researrangören kan i krissituationer annullera eller avbryta en
resa eller förflytta resenärerna till ett tryggare område. Om det
inte ingår några researrangörstjänster i resan ska man i nödfall
kontakta närmaste finländska representation.
• Gör en reseanmälan till utrikesministeriet eller till den finländska beskickningen i destinationslandet, särskilt om du reser på
egen hand och är på väg till ett kriskänsligt område.

Resenärens eget ansvar
• Enligt grundlagen har finländare fri rätt att resa.
• Kom ihåg att det alltid i första hand är du själv som ansvarar
för dig och din egendom. Följ därför de anvisningar och råd du
får av guiden, försäkringsbolaget och utrikesministeriet.
• Ge särskilt akt på riskerna i samband med alkohol, trafik, droger, sexuella relationer, smittsamma sjukdomar samt människohandel.

Säker resa!
Mera omfattande resesäkerhetsanvisningar som utarbetats av delegationen för resesäkerhet finns på webbsidan http://formin.finland.fi/tjanster/resande

Utrikesministeriet publicerar resemeddelanden landsvis på
sina webbsidor. Du kan även få resemeddelanden per land
som textmeddelanden:
•		via DNA:s, Elisas och TeliaSoneras anslutningar med nummer
16 358
•		via övriga anslutningar med nummer +358 400 358 300
Resemeddelandena och närmare uppgifter om mobiltjänster
finns på adressen http://formin.finland.fi/tjanster/resande

Delegationen för resesäkerhet:
Centralen för turistfrämjande, Finansbranschens Centralförbund, Finavia,
Finnair Abp, Folkhälsoinstitutet, Handels- och industriministeriet, Inrikesministeriet, Kommunikationsministeriet, Konsumentverket, Näringslivets centralförbund, Resebyråbranschens förbund i Finland, Sjöfartsverket, Suomen
Liikematkayhdistys ry FBTA, Utrikesministeriet
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• Om du är påverkad av rusmedel eller droger när du råkar ut
för en olycka svarar du själv för de skador som uppstår. Försäkringen träder endast sällan in i sådana fall.

