CORONA-INFO
OBS! Nordjylland är nu undantaget.

Alla som anländer till Kanarieörna
ska kunna visa upp ett negativt
testresultat av Covid-19, tidigare
godkändes bara PCR-test, nu från
och med 20201210 är både PCR-test
och antigen-test godkända, testet ska vara gjort
tidigast 72 timmar före inresan/ankomsten.
Detta gäller för alla kanarieöar.
Det gäller också oberoende av vilken typ av boende man har.
Från och med 20201214, undantas vissa delar av:
Norge (Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet,
Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag , Troms og
Finnmark),
Danmark (Nordjylland, Färöarna och Grönland)
Finland (Etela-Suomi, Lansi-Suomi, Pohjois-Ja Ita-Suomi och
Åland)
men för alla som kommer från Sverige och andra delar av
Danmark, Norge och Finland är det obligatoriskt med test.
Underlåtelse att göra testet i hemlandet kan medföra dryga
böter, upp till 6.000 euro.
Eftersom situationen ändrar sig hela tiden
rekommenderar vi alla som ska resa från Norden, i god
tid före avresan, kontrollera med flygbolaget eller
researrangören exakt vad som gäller!
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Tidigare meddelade den kanariska regeringen att man
skulle acceptera även antigentest för de som kommer till
öarna. Den spanska regeringen tillåter inte detta och
kräver numera PCR test eller TMA test, som liknar PCR.
Utländska besökare måste tillhandahålla ett PCReller TMA-test, medan ett antigentest är giltigt för
resenärer som kommer från Spanien. Den regionala regeringen meddelade att den skulle tillåta
utländska besökare att komma in i regionen med
det snabbare och billigare antigenprovet, men
denna åtgärd upphävdes förra veckan av
konstitutionsdomstolen.
På Skandinaviska Klubben försöker vi alltid ge korrekt
information men i det här fallet är det svårt att få besked
om vad som gäller i varje ögonblick. Vid kontakt med
myndigheter får vi olika besked hela tiden. (vi ringde två
gånger till ”Covidtelefonen” och fick två olika besked
inom tio minuter)!
Eftersom situationen ändrar sig hela tiden
rekommenderar vi alla som ska resa från Norden,
i god tid före avresan, kontrollera med
flygbolaget eller researrangören exakt vad som
gäller!
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