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RAJOITUKSET, TURVAOHJEET JA MATKAILU PORTUGALISSA KORONA-AIKANA 

Syksyn saavuttua koronaviruspandemia on lähtenyt jo aiemmin ennakoituun nousuun 

Portugalissakin, uusien tartuntojen keskittyessä etenkin maan pohjoisosaan ja Lissabonin 

seudulle. Tartuntamäärät ovat ikävä kyllä jo nousseet pahimmillaan lähes seitsemään 

tuhanteen per päivä koko maan osalta. 

Heikentyneen koronatilanteen johdosta Portugaliin on julistettu uusi “rajoitettu hätätila” (novo 

estado de emergência) 9.-23.11.2020, siis aluksi kahdeksi viikoksi. On ilmeistä, että hallituksen 

tilannearvion jälkeen hätätilaa tullaan jatkamaan seuraavallekin kahden viikon jaksolle. 

Hätätilan uusinta voi tarvittaessa toistua useita kertoja. Koronatilanne eri puolilla Portugalia 

vaihtelee kuitenkin huomattavasti – alueesta, kaupunginosasta, ihmisten elinoloista ja 

turvaohjeiden noudattamisesta riippuen. 

Noudattamalla johdonmukaisesti koronalta suojaavia turvaohjeita Portugalissa voi yhä viettää 

varsin turvallista ja mukavaakin elämää. Tässä viisi keskeisintä Portugalin 

terveysviranomaisten ohjetta, joita suositellaan nyt vahvasti kaikille kaikkialla: 

1. Pyri säilyttämään 2 metrin turvaväli kaikkiin oman kotisi ulkopuolisiin ihmisiin. 

2. Muista pestä kätesi usein ja kunnolla, käytä tarjolla olevaa käsidesiä mennessäsi 

kauppoihin, kahviloihin, ravintoloihin jne. 

3. Hengityssuojaimen eli kasvomaskin käyttö on pakollista Portugalissa kaikissa 

julkisissa sisätiloissa, joukkoliikennevälineissä matkustaessa sekä ulkoilmassa niillä 

vilkkaammilla julkisilla paikoilla, joissa turvavälien noudattaminen ei onnistu. 

4. Huolehdi yskimis- ja aivastushygieniasta, eli älä yski tai aivasta ilmaan. 

5. Lataa portugalilainen StayAway Covid -jäljityssovellus älypuhelimeesi. Sen avulla 

saatat saada varoituksen, mikäli olet ollut lähellä koronatartunnan saanutta ihmistä. 

 

Kriisitilasta “rajoitettuun hätätilaan” 

Portugalissa 9.11.2020 alkanut uusi kansallinen hätätila (novo estado de emergência) on 

ehdoiltaan lievempi kuin viime maalis-huhtikuun hätätila, joka käytännössä sulki koko maan ja 

oli tuhoisa taloudellisilta vaikutuksiltaan. Viime kesänä yritetty Portugalin “yhteiskunnan 

avaaminen” valmiustilassa (estado de alerta) päättyi astetta tiukemman varautumistilan 

(estado de contingência) alkamiseen 15.9.2020. 

Lokakuun puolivälistä lähtien Portugali oli kriisitilassa (estado de calamidade), joka 

käytännössä merkitsi seuraavaa Portugalin hallituksen lehdistötiedotteen (14.10.2020) mukaan 

(käännös Suomen suurlähetystö Lissabonin Facebook-sivulta 15.10.2020): 

“Hallitus voi tarpeen vaatiessa ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla pyritään pandemian 

hallintaan, kuten liikkumisrajoituksia ja muita, jotka konkreettisesti ja alueellisesti on 

perusteltuja. 

 

Päätös muuttaa tiettyjä varautumistilan sääntöjä ja toimenpiteitä:  

 



Julkisilla paikoilla kaduilla, kaupallisissa tiloissa ja ravintoloissa kokoontumisten henkilömäärä 

on rajoitettu enintään viiteen, ellei kyse ole saman perheen jäsenistä; 

Perhetilaisuuksien enimmäishenkilömäärä on 50 (esim. häät, kastajaiset jne.) ja 

turvamääräysten noudattaminen tärkeää (kuten maskit, turvavälit);   

Suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä julkisilla kaduilla aina, kun riittävän fyysisen 

etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista. Suositellaan vahvasti myös StayAway Covid -

jäljityssovelluksen käyttöä ja positiivisen testituloksen ilmoittamista sovelluksen kautta; 

Turvallisuusviranomaisilla ja elintarvike- ja kuluttajatuotetarkastajilla on velvollisuus valvoa 

rajoitusten noudattamista; 

Kielletään muu kuin opetustoiminta yliopistoissa ja muissa akateemisissa oppilaitoksissa (kuten 

opiskelijajuhlat ja opiskelijoiden kastajaiset);  

Hyväksytään parlamentille esitettävä lakialoite, jonka mukaan kasvomaskin käyttö olisi 

pakollista julkisilla kaduilla aina, kun riittävistä turvaväleistä huolehtiminen ei ole mahdollista.  

Myös StayAway Covid -jäljityssovelluksen käyttö tehtäisiin pakolliseksi työpaikoilla, 

akateemisissa, asevoimien, turvallisuusviranomaisten ja julkisen sektorin tehtävissä.  

Vanhentuneiden virallisten asiakirjojen voimassaolon automaattinen jatkaminen 31.3.2021 asti 

(henkilökortti, rekisteriviranomaisten ja henkilörekisterin todistukset, ajokortti, viisumit ja 

oleskeluoikeutta koskevat asiakirjat, sekä muut lupa- ja valtuusasiakirjat); 

Nostetaan liikkeenharjottajille, erityisesti kaupallisille liiketiloille ja ravintoloille annettavia 

sakkoja 10 000 euroon, mikäli nämä eivät noudata tilojen maksimi henkilömääriä ja etäisyyksiä 

koskevia rajoituksia.” 

Portugalin hallitus päätti 22.10. lisätoimista koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi. 

Pyhäinpäivän ja vainajien muistopäivän yhteydessä 30.10.-3.11. koko maassa kiellettiin 

poistuminen oman asuinkunnan ulkopuolelle. Pohjois-Portugalin kolmessa korkean riskin 

koronapesäkkeessä eli Felgueirasin, Lousadan ja Paços de Ferreiran kaupungeissa väestö 

velvoitettiin myös välttämään kaikkea turhaa liikkumista kodin ulkopuolella. 

Pyhäinpäivän aattona 31.10. hallitus laajensi Pohjois-Portugalin kolmen kaupungin tiukemmat 

rajoitukset koskemaan 4.11. alkaen yhteensä 121:ä “korkean koronariskin kuntaa ja 

kaupunkia” eri puolilla maata. Algarvessa aluksi vain yksi kunta, São Brás de Alportel, joutui 

tiukempien rajoitusten kohteeksi. Kriteerinä kunnan tai kaupungin joutumiselle 4.11. 

alkaneiden tiukkojen rajoitusten piiriin on yli 240 uutta koronatartuntaa per 100 000 asukasta 

viimeisten kahden viikon aikana sekä mahdollinen läheisyys tämän kriteerin täyttävään 

kuntaan tai kaupunkiin. Tiukempien rajoitusten piiriin joutuneiden kuntien ja kaupunkien 

koronatilanne arvioidaan uudelleen kahden viikon välein, jolloin osa niistä saattaa päästä 

eroon tiukoista rajoituksista. Samalla kuitenkin tiukkojen rajoitusten piiriin voi myös joutua 

uusia kuntia ja kaupunkeja, mikäli niiden heikentynyt koronatartuntatilanne antaa siihen 

aihetta. 

Portugalin kuntien ja kaupunkien koronariskitason uudelleenarviointi 12.11.2020 johti koko 

maassa vain 7 kunnan tai kaupungin poistumiseen korkean riskin alueelta ja 77 uuden kunnan 

tai kaupungin lisäämiseen korkean riskin alueeseen. HUOM. Algarvessa korkean koronariskin 

kuntien ja kaupunkien määrä kasvoi 16.11.2020 alkaen yhdestä kahdeksaan: Vila Real de 

Santo António, Tavira, Faro, Albufeira, Portimão, Lagos, Vila do Bispo ja São Brás de Alportel. 



Portugalin ministerineuvoston kokouksessa 12.11. tiukennettiin korkean koronariskin kuntien 

ja kaupunkien rajoituksia. Seuraavana kahtena viikonloppuna suurin osa liikkeistä on pidettävä 

suljettuna klo 13.00-8.00, lukuunottamatta apteekkeja, lääkärin vastaanottoja, enintään 200 

m² ruokakauppoja (eivät voi sijaita kauppakeskuksissa), huoltoasemia ja ravintoloita, joissa on 

aterioiden kotiinkuljetuspalvelu. 

Ulkonaliikkumiskielto aiheuttaa pitkän matkan junien ja bussien joidenkin vuorojen 

peruutuksia sekä korkean koronariskin kunnissa ja kaupungeissa myös paikallisten 

liikennevälineiden vuorojen peruutuksia ulkonaliikkumiskiellon aikana klo 23.00-5.00. 

Korkean koronariskin kunnissa tai kaupungeissa ovat 4.11. alkaen olleet voimassa seuraavat 

rajoitukset (lähde: Suomen suurlähetystö Lissabonin Facebook-sivu 3.11.2020): 

- Velvollisuus välttää turhaa liikkumista kodin ulkopuolella. 

- Etätyö pakollista työtehtävien sen salliessa. Mikäli työtehtävät eivät sovellu etätyöhön, 

työajat on porrastettava. 

- Tilaisuuksien ja kokoontumisten korkein sallittu henkilömäärä 5. 

- Ravintoloissa yksittäisten ryhmien korkein sallittu henkilömäärä/pöytä 6, ellei kyse ole saman 

perheen jäsenistä. 

- Liikkeet suljetaan kello 22.00. Poikkeuksena apteekit, klinikat ja vastaanotot, 

hautaustoimistot, take-away -ravintolat, huoltamot ja autovuokraamot. 

- Ravintoloiden sulkemisaika 22.30. 

Lokakuun lopulla Portugalin parlamentti hyväksyi lain hengityssuojaimen eli kasvomaskin 

käytön pakollisuudesta vilkkailla julkisilla paikoilla ulkoilmassa. Kasvomaskin käyttö on ollut 

pakollista 27.10. alkaen kaikille yli kymmenvuotiaille julkisilla paikoilla ulkoilmassa, mutta vain 

silloin kun riittävistä turvaväleistä ei ole mahdollista pitää kiinni. Pakollisuus ei koske saman 

perheen jäseniä tilanteissa, joissa ei ole läsnä kolmansia osapuolia. Kasvomaskipakko ei 

myöskään koske henkilöitä, joille se ei ole terveydellisistä tai muista painavista syistä 

mahdollista. Kasvomaskin käytön laiminlyönti on sakotettava rikkomus. Sakko 

yksityishenkilölle on 100-500 €. Tämä laki on aluksi voimassa 70 päivää. 

Uuden 9.11.2020 alkaneen hätätilan rajoituksia “korkean koronariskin alueen” kunnissa ja 

kaupungeissa (kts. https://covid19estamoson.gov.pt/) Suomen suurlähetystö Lissabonin 

Facebook-sivu selosti seuraavasti (8.11.2020): 

- Ulkonaliikkumiskielto kello 23.00-05.00  

- 14.-15.11. ja 20.-22.11. viikonloppuina ulkonaliikkumiskielto kello 13.00-05.00 välisenä 

aikana. 

- Poikkeuksena työssä käyvät ja muusta pakottavasta syystä tehtävät liikkumiset, kuten 

terveydenhuolto tai tuki lähiomaiselle. 

- Ravintolat ovat ulkonaliikkumiskiellon aikana suljettuja, mutta voivat toimia nouto- ja 

kotiinkuljetuspalveluina. 

Hätätila on voimassa 23.11. asti ja siihen kuuluvia riskialueita arvioidaan tautikehityksen 

perusteella hallituksen ministerineuvostossa viikottain. 

https://covid19estamoson.gov.pt/


HUOM. Näinä korona-aikoina mikään ei ole lopullista, vaan tilanteet vaihtelevat jatkuvasti. 

Suomenkielisiä tiedotteita Portugalin koronatilanteesta ja siihen liittyvistä toimista, 

määräyksistä ja ohjeista tarjoavat Algarven Suomi-Seuran nettisivu 

https://algarvensuomiseura.fi/tarkeaa-tietoa/  sekä Facebook-sivu “Suomen suurlähetystö 

Lissabon” (www.facebook.com/EmbaixadaFinlandiaLisboa). 

Portugalin kieltä taitavien kannattaa seurata Portugalin hallituksen korona-asioista tiedottavaa 

nettisivua https://covid19estamoson.gov.pt/. Englanninkielistä infoa tarjoaa vapaaehtoisten 

Portugalissa asuvien ulkomaalaisten ylläpitämä nettisivu Safe Communities Portugal 

(www.safecommunitiesportugal.com/major-incident-coronavirus-2019-ncov/), joka löytyy 

myös Facebookista (www.facebook.com/scalgarve). 
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