Utvecklingen av koronavirussituationen kan medföra förändringar i förbindelsefartygs- och
landsvägsfärjetrafiken

NTM-centralen i Egentliga Finland har följt utvecklingen av coronavirussituationen och bedömer nu att
förändringar är möjliga i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken ifall situationen utvecklas
ytterligare. Medborgarna bör förbereda sig på eventuella förändringar i samhällets grundläggande
funktioner i enlighet med statsrådets och andra behöriga myndigheters anvisningar.
Coronaviruset smittar från en människa till en annan huvudsakligen som en droppsmitta vid närkontakt.
Viruset kan överleva på ytor och man kan också få smittan som kontaktsmitta via händer. Det effektivaste
sättet att stävja epidemin är att sköta handhygienen och undvika att röra sig sjuk i offentliga lokaler. Därför
ger vi tjänsteleverantörer inom förbindelsefartygstrafiken och landsvägsfärjetrafiken anvisningar om att
fästa uppmärksamhet vid renligheten i fartygens passagerarutrymmen. Man ska också avstå från allt extra
umgänge mellan fartygsbesättningen och passagerarna.
Alla som insjuknat i coronaviruset och alla personer som varit i nära kontakt med insjuknade sätts i en 14
dagars karantän. För att stävja smittkedjorna rekommenderas dessutom att personer som återvänder från
utlandet stannar hemma i 14 dagar. Begränsningsåtgärderna fördröjer spridningen av sjukdomen och
skyddar särskilt personer som hör till riskgrupper.
Enligt NTM-centralens bedömning kan uttryckligen eventuella karantänsituationer och andra begränsningar
i rörligheten medföra betydande ändringar och begränsningar i både förbindelsefartygens och
landsvägsfärjornas verksamhet. Fartygen kan inte framföras underbemannade och arbetstagarna kan inte
komma till arbetet om de insjuknat. Det kan vara svårt att få yrkeskunniga och friska vikarier om
situationen med coronaviruset utvecklas.
Användarna av förbindelsefartyg och landsvägsfärjor bör förbereda sig på tidtabellsändringar, inställda
turer och tillfälliga avbrott i trafiken. Avsikten är att upprätthålla normal trafik så länge som möjligt.
Tjänsteleverantören informerar alltid om eventuella ändringar.

Anvisningar till passagerare:






Undvik allt extra umgänge med fartygsbesättningen. Kommandobryggan är inte till för passagerarna.
Om du är sjuk, undvik onödiga resor med förbindelsefartyg. Undvik särskilt fartygens
passagerarutrymmen.
All annan verksamhet som inte är nödvändig, såsom fritidsresor med förbindelsefartyg till skärgården,
ska undvikas.
Om eventuella annulleringar av turer eller avvikelser i tidtabeller meddelas på förhand. Följ
tjänsteleverantörens meddelanden.
Se till att du hemma har en reserv med det som är nödvändigt för flera dagar med tanke på eventuella
avbrott i trafiken.

Länkar till tjänsteleverantörernas webbplatser:
Kuljetus-Savolainen Ab, www.kuljetus-savolainen.fi , förbindelsefartygsrutter i Rimito och Hitis
Archipelago Lines Ab, www.saaristolinjat.fi , Korpo förbindelsefartygsrutt

Saariston Meritie Ab, www.meritie.fi, Utö förbindelsefartygsrutt
Ferentes Ab, www.ferentes.fi, förbindelsefartygrutter i Nagu södra, Iniö och Houtskär
EW Finland Ab, www.portoline.net, förbindelsefartygrutter i Borgå och Sibbo
Finferries Ab, www.finferries.fi, förbindelsefartygrutter i Nagu norra, Pargas, Velkua och Kotka-Pyttis, och
alla landsvägsfärjförbindelser utom Skagen och Kietävälä
Kymen Saaristoliikenne Ab, www.ksloy.fi , landsvägsfärjförbindelser i Skagen och Kietävälä

Ytterligare information under kontorstid:
sakkunnig inom skärgårdstrafiken Jari Nieminen (förbindelsefartygstrafiken) tel. 0295 023 028
vägingenjör Tapani Jaakkola (landsvägsfärjetrafiken) tel. 0295 022 791

