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Til Norðurlandaráðs 

Finnland, sem fer með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni, svarar hér fyrir hönd allra norrænu ríkjanna 

skriflegri fyrirspurn Norðurlandaráðs E12/2021 um varnir gegn smiti af völdum COVID-19 í samgöngum 

milli Norðurlandanna. 

 

Norðurlandaráð beinir eftirfarandi fyrirspurn til ríkisstjórna Norðurlanda: 

• Hyggjast norrænu ríkisstjórnirnar eiga frumkvæði að sameiginlegri fyrirmynd að ókeypis skimun 

fyrir íbúa landamærasvæða sem fara reglulega yfir landamærin? 

• Hyggjast norrænu ríkisstjórnirnar athuga möguleika á sameiginlegum reglum um viðbrögð við 

dreifingu veirusmits yfir landamæri? 

 

Svar: 

 

Öryggisráðstafanir vegna ferðalaga hafa verið taldar nauðsynlegar, einkum þegar þannig hefur staðið á að 

mikill munur hefur verið á smiti af völdum COVID-19 eða útbreiðslu ólíkra veiruafbrigða eftir löndum. Rétt 

eins og flest önnur ríki heims hafa norrænu ríkin sett reglur sem leggja hömlur á frjálsa för milli landa auk 

þess að kveða á um ýmsar tegundir sóttkvíar og skimun við komu til landsins. Þessar aðgerðir hafa verið 

afdrifaríkar, einkum fyrir fólk sem býr og starfar á landamærasvæðum. 

Það ræðst af lögum og reglum í hverju norrænu ríki hvort skimun fyrir COVID-19 við komu og brottför er 

gjaldfrjáls. Samkvæmt 40. gr. alþjóðaheilbrigðisreglugerðar Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (International 

Health Regulations eða IHR) verður skimun komufarþega fyrir COVID-19 að vera þeim að kostnaðarlausu. Í 

reglugerð Evrópusambandsins um stafræn COVID-vottorð, sem öðlast gildi í júlí, kemur fram að gjald fyrir 

COVID-19-skimun brottfararfarþega skuli einnig vera hóflegt. 

 

Hagsmunir ferðalanga liggja í því að öll ferðalög verða auðveldari ef skýrar og samræmdar alþjóðlegar 

reglur gilda um öryggisráðstafanir sem gerðar eru í ferðaþjónustu af heilbrigðisástæðum. Ríkisstjórnir 

Norðurlanda taka þátt í umræðum á vettvangi Evrópusambandsins og aðildarríkja Evrópska 

efnahagssvæðisins um sameiginlegar ráðstafanir á sviði heilbrigðisöryggis. Ríkisstjórnir Norðurlanda stefna 

að því að aflétta ferðatakmörkunum og heilsuverndarráðstöfunum á landamærum eins skjótt og unnt er þegar 

þeirra er ekki lengur þörf vegna heilsu- og samfélagsverndar samkvæmt löggjöf landanna. 

 

Með góðri kveðju, 

 

 
 

Krista Kiuru 

Fjölskyldu- og umönnunarráðherra 


