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Coronaviruset: Praktiska råd för en säker resa
 

Vad rekommenderar EU för att resandet ska ske säkert?
 
Medan människor måste vidta försiktighetsåtgärder och följa hälso- och säkerhetsinstruktioner
från nationella myndigheter, har EU-kommissionen kommit med riktlinjer och rekommendationer
 
 för att underlätta säkert resande.
 

Re-open  EU:  en  portal  med  de  seaste  uppdateringarna  om  resevillkor  och
säkerhetsåtgärder  inom  EU 
EU:s digitala covidbevis som underlättar säkert resande genom att visa att du är
vaccinerad, har ett negativt provresultat eller har återhämtat dig från covid 
Mobila kontaktspårningsappar.
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_sv


Parlamentet har sedan i mars 2020 krävt ett starkt och samordnat svar från EU för att tackla
krisen i turismsektorn, då den efterlyste en ny europeisk strategi för att göra turismen renare,
säkrare och mer hållbar liksom att hjälpa sektorn att komma på fötter igen efter pandemin. 
 
 
Läs mer om vad EU gör för att bekämpa coronapandemin
 

Om du reser med flyg rekommenderar EU:s flygsäkerhetsmyndighet följande:
• Res inte om du har symptom, såsom hosta, feber, svårt att andas, förlorad smak eller förlorat
luktsinne

• I den mån det krävs, fyll i din hälsodeklaration före incheckning om det är möjligt

• Se till att du har tillräckligt med munskydd för resan (De ska vanligtvis bytas ut var fjärde
timme)

• Se till att vara i god tid för eventuella extra kontroller och procedurer på flygplatsen och ha alla
nödvändiga dokument redo

• Använd ett medicinskt munskydd, var noga med handhygienen och håll fysiskt avstånd

• Hosta eller nys i näsduk eller i armvecket

• Undvik att röra dig i onödan ombord på flygplanet

Mer information
EASA: Reserekommendationer från EU:s flygsäkerhetsmyndighet (en)
EU:s smitsskyddsmyndighet: Frågor och svar om att förebygga covid-19 (en)
Pressmeddelande: Turism och transport – Kommissionens vägledning om hur vi på ett säkert
sätt ska kunna börja resa igen och få fart på turismen i Europa under 2020 och framöver,
2020-05-13
EU:s smittskyddsmyndighet
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200421IPR77503
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210311STO99736/meps-want-a-safer-and-more-sustainable-tourism-after-covid
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210311STO99736/meps-want-a-safer-and-more-sustainable-tourism-after-covid
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20210211STO97615/coronavirus-a-timeline-of-eu-action-in-2021
https://www.easa.europa.eu/light/topics/passenger-travel-guidance-covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers/questions-answers-prevention
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_854
https://www.ecdc.europa.eu/en

