TERVETULOA ROVANIEMELLE!

Toivomme turvallista lomaa! Pyydämme tutustumaan ja noudattamaan seuraavia
koronaturvallisuuteen liittyviä ohjeita.

LATAA KORONAVILKKU-SOVELLUS

PIDÄ HUOLTA KÄSIHYGIENIASTA
Huolehdi käsien pesusta tai käsien desinfektiosta useasti päivässä. Pieni käsidesipullo kulkee
kätevästi taskussa!
KÄYTÄ KASVOMASKIA
Kasvomaskisuositus on voimassa kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa ei voida pitää turvaväliä
(joukkoliikenne, kaupat, ravintolat, konsertit).
YSKI OIKEIN
Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai omaan hihaan.
TURVAETÄISYYS
Säilytä turvaetäisyys 1-2 metriä aina liikkuessasi julkisissa paikoissa: kaupat, julkiset
liikennevälineet, kokoontumiset sisä-ja ulkotiloissa.

HUOM! Jos sinulla on lieviäkin koronaan viittaavia oireita, mene mahdollisimman nopeasti
koronatestiin ja pysyttele eristäytyneenä kunnes vastaus tulee.
ROVANIEMELLÄ VOIT KÄYDÄ TESTISSÄ ILMAN AJANVARAUSTA JA ILMAN LÄHETETTÄ.
TESTI ON ILMAINEN.

TESTIPAIKAT ROVANIEMELLÄ:
Mehiläinen Drive-in testiasema, Sairaalakatu 1, Rovaniemi
Avoinna: maanantai - perjantai klo 7:30-14:30, lauantai- sunnuntai, klo 8:30-11:30
Terveystalo Rovaniemi, Revontuli kauppakeskus, Koskikatu 27 A
Avoinna: maanantai - perjantai, klo 8:00-12:00
MM-ralliin osallistuville on oma erillinen testauskäytäntö.

WELCOME TO ROVANIEMI
We wish you have a safe holiday! Please get familiar with the following safety
measures and follow the procedures during your stay.

DOWNLOAD THE KORONAVILKKU APP

TAKE CARE OF YOUR HAND HYGIENE
Follow the routine of washing your hands and using hand sanitizer repeatedly. Carry a small
sanitizer container in your pocket.
USE A RESPIRATOR MASK
The guideline to use a respirator mask is effective in all public indoor spaces, where upholding the
safe distances is not possible (public transport, shops, restaurants, concerts).
COUGH IN THE CORRECT WAY
Use a disposable handkerchief or your own sleeve to cough or sneeze.
SAFE DISTANCE
Maintain safe distance of 1-2 meters in public places and gatherings outdoors and indoors (shops,
public transport, all gatherings).
Please notice! If you are experiencing even mild symptoms related to corona, find the
nearest test-point and remain isolated until you receive your test results.
IN ROVANIEMI YOU CAN GET TESTED FREE OF CHARGE AND NO APPOINTMENT
NEEDED.

TEST-POINTS IN ROVANIEMI:
Mehiläinen Drive-in test point, Sairaalakatu 1, Rovaniemi
Opening hours: Monday – Friday 7:30-14:30, Saturday - Sunday 8:30-11:30
Terveystalo Rovaniemi, Revontuli Shopping Center, Koskikatu 27 A
Opening Hours: Monday – Friday 8:00-12:00
The WRC participants will follow separate testing procedures.

