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VASTUULLISUUS JA TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA. 

Radio Suomipopille on ensiarvoisen tärkeää, että yleisö, työntekijät sekä artistit voivat nauttia syksyn 

parhaimmasta risteilystä turvallisesti.  

Turvallisuutta suunnitellaan yhdessä varustamon kanssa ja siihen osallistuu koko Radio Suomipop -

organisaatio. Tallink Siljalla on hyvin tarkka toimintasuunnitelma epidemioiden osalta ja varustamo tekee 

tiivistä yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa ja noudattaa heiltä saatuja ohjeita. 

ENNEN RISTEILYÄ 

• Muistathan seurata säännöllisesti tiedottamistamme ja kanaviamme risteilyn ajankohtaisista 
infoista.  

• Saavuthan risteilylle vain terveenä ja olet varma, ettet ole altistusketjussa. 

• Seuraamme tiiviisti tilannetta ja vahvistamme Tallinnassa maihinnousun vielä lähempänä risteilyä. 
Mikäli risteilyllä on mahdollisuus maihinnousuun, noudatamme seuraavia ohjeita: 

o Matkustus Suomesta Viroon. Viroon pääsee 2.8.2021 alkaen matkustamaan Suomesta 
esittämällä jonkin seuraavista todistuksista: 

▪ Täysi rokotesarja (2 rokotetta), joka on ollut voimassa vähintään 14 vrk ennen 
matkan alkua 

▪ viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana sairastettu koronavirus 
▪ enintään 72 h vanha negatiivinen koronatesti 

o Huomioithan, että Virossa esim. hotelleissa, museoissa tai ravintoloissa sinua voidaan 
pyytää esittämään jokin yllämainituista todistuksista päästäksesi sisään. Lisäksi 26.8.2021 
alkaen Virossa on pakollista käyttää kasvomaskia julkisissa sisätiloissa (mm. kaupoissa, 
pankeissa, kauppakeskuksissa ja joukkoliikennevälineissä), joissa rokotustodistusta tms. ei 
kysytä. 

 

RISTEILYLLÄ 

• Saavuthan risteilylle vain terveenä. 

• Suosittelemme yhtä seuraavista dokumenteista kaikille matkustajille mukaan 
o Täysi rokotesarja (2 rokotetta), joka on ollut voimassa vähintään 14 vrk ennen matkan 

alkua 
o viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana sairastettu koronavirus 
o enintään 72 h vanha negatiivinen koronatesti 

• Huomioi muut seurueet ja pidä riittävä etäisyys 

• Suosittelemme maskin käyttöä sisätiloissa ja erityisesti keikoilla terveysturvallisuuden ja 
mukavuuden varmistamiseksi 

• Muista huolehtia riittävästä käsihygieniasta, aivasta/yski hihaan yms. 
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RISTEILYN JÄLKEEN 

• Hakeuduthan välittömästi testeihin, mikäli sinulle ilmenee koronaviruksen kaltaisia oireita. 

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), alueellinen sairaanhoitopiiri sekä matkustajan kotikunta 
selvittävät yhteistyössä positiivisen testituloksen saaneen henkilön liikkumista ja mahdollista 
kanssaihmisten altistamista virukselle. THL informoi asiasta tarpeen ja tilanteen mukaan myös 
laivayhtiötä, ja pyytää tarvittaessa olemaan yhteydessä laivalla olleisiin muihin matkustajiin. 

 

Lisätietoja Tallink Siljan nettisivuilta olemassa olevista toimenpiteistä:  

https://fi.tallink.com/vastuullisesti-luottavaisin-mielin-laivalle,  

https://fi.tallink.com/koronavirus ja  

https://fi.tallink.com/koronavirus#firstTabs-content-4  

Vastuullinen matkustaminen onnistuu yhteistyöllä. 

HUOM! Seuraamme ohjeistuksia säännöllisesti ja teemme päivityksiä tarvittaessa. 
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