
UPPDATERING POKER-SM INRESA & CASINO 
 
Försöker samla all relevant informaBon här, över läget just nu. Det blir spreBgt oavseL hur 
man går Bllväga men då kan vi allBd peka på det här inlägget. 
 
Till aL börja med ska man vara införstådd med aL vi åker in Bll eL land som är klassat som 
RÖTT. Över 200 smiLade per 100k invånare. Tänk på det. 
 
Sverige är klassat GULT av ECDC (hLps://www.ecdc.europa.eu/en) vilket innebär aL vi ligger 
mellan 75.1-200 smiLade per 100k invånare. För närvarande ligger vi på 78.06. NäL och 
jämnt över den första tröskeln alltså. 
 
Det innebär aL ALLA som ska resa in Bll Estland, OAVSETT hur det sker, måste fylla i en 
digital hälsodeklaraBon (Travellers´ quesBonnaire) Bdigast 72t INNAN inresa Bll Estland. 
DeLa görs via den här länken: 
hLps://iseteenindus.terviseamet.ee/?cclid=IwAR3KG3TuyvxYngpbjt-
XJ8LcE8UU2ixxYFtNcJjwdvYAdY_0BL6kVE30MWc 
Välj ”Login using your email” som alternaBv, vänta på mailet (kolla i spam) som tar någon 
minut aL få. Följ instrukBonerna. 
 
Du som har eL kompleL vaccinpass, dvs spruta nummer 2 + de antal dagar som krävs för aL 
du ska anses vara fullvaccinerad, behöver visa det vid ankomst Bll Estland. Det kan vara så 
aL flygbolag/rederi/svart taxi också kräver aL du visar det innan ankomst Bll Estland. 
Du laddar ner diL digitala vaccinpass via hLps://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/ . 
Du behöver naturligtvis BankId för aL kunna göra deLa. ”Covidpasset” kan laddas ner Bll 
Kivra appen om du har det, alternaBvt (eller både och) tar du med fördel en skärmdump på 
diL vaccinpass och sparar det i din, självklart, fulladdade telefon så du kan flexa med deLa 
när det behövs. 
 
Du som INTE har eL kompleL vaccinpass kommer aL behöva visa upp eL reseintyg, på 
engelska signerat av en ”doktor”, vid avresa och/eller vid ankomst Bll Estland. Reseintyget 
måste vara gilBgt när du väl kommer fram Bll Estland – håll koll på klockslaget då eL PCR test 
är gilBgt i max 72t och eL AnBgen test är gilBgt i 48t. 
Vi rekommenderar aL man tar eL PCR test som tar max 24t aL få svar på men som 
garanterar dig fri inresa om det är negaBvt. AnBgen kan fungera men ärligt talat så framgår 
det inte vilket av testerna som krävs när man letar runt på internet. PCR går allBd hem. Du 
gör som du vill. 
Reseintyget bokar du själv beroende på vart du bor, jag rekommenderar Google för aL hiLa 
eL alternaBv nära dig. DeLa får man allBd på mail och du kan printa ut det om du vill. 
Annars fungerar det utmärkt aL visa intyget via telefonen. 
 
Vill du hålla dig uppdaterad om hur Sverige ligger Bll med antal smiLade per 100k OCH vad 
som krävs för inresa Bll Estland hiLar du info här: 
hLps://vm.ee/en/informaBon-countries-and-self-isolaBon-requirements-passengers 

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://iseteenindus.terviseamet.ee/?fbclid=IwAR3KG3TuyvxYngpbjt-XJ8LcE8UU2ixxYFtNcJjwdvYAdY_0BL6kVE30MWc
https://iseteenindus.terviseamet.ee/?fbclid=IwAR3KG3TuyvxYngpbjt-XJ8LcE8UU2ixxYFtNcJjwdvYAdY_0BL6kVE30MWc
https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/
https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers


 
Vill du läsa om UD:s informaBon om Estland som resmål kan du klicka här: 
hLps://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/estland/ 
Väl på plats i Tallinn så är det munskydd på som gäller när man åker taxi eller buss. Det kan 
också krävas munskydd när man handlar och dylikt. Vissa faciliteter kan ha olika krav, det kan 
vara restauranger som Bllåter 4 max vid bord medan vissa kan Bllåta 6-8 gäster per bord.  
Det är bara aL kommunicera så vet man vad som gäller. 
 
För aL komma in på casinot måste du som INTE har eL kompleL vaccinpass ta eL AnBgen 
test VARJE DAG. DeLa är nyL och implementerat av oss arrangörer, allt för aL minska 
smiLspridning under vårt event. Det är bara aL gilla läget. Du kan ta testet när som helst på 
dygnet och det tar ca 10min aL få svar. Testet kostar €5 per gång och du får en Casino 
voucher värt €5 varje gång du tar testet. Det kommer inte aL kringgå deLa. OavseL om du 
ska vistas i casinot eller turneringslokalen så kommer du inte aL komma in utan eL negaBvt 
AnBgen test. 
 
Testar du posiBvt får du inte komma in Bll casinots lokaler och är du med i en turnering som 
har startat tas dina marker ur spel och diL inköp förfaller – ingen återbetalning då dessa 
ligger redan i prispoolen. Är du registrerad Bll en turnering som inte har startat eller som har 
en öppen late registraBon /sen anmälan OCH du inte har spelat den turneringen ännu får du 
full återbetalning av diL inköp. 
 
Du förväntas dessutom aL vara i karantän i 3 dagar för aL testa dig själv på nyL. Om du 
behöver förlänga diL boende är det upp Bll dig själv aL lösa det. Innebär det extra kostnader 
får du hantera det med diL försäkringsbolag – inte med oss som arrangörer. 
 
Här är det väldigt tydligt vad konsekvenserna är om du testar posiBvt för C19. Det är också 
en anledning Bll aL tänka dig för när du rör dig bland allmänna ytor. 
Tänk också på eventuell köbildning om det är flera som ska testa sig, håll avstånd och ta 
testet i Bd. 
 
För dig som har eL kompleL vaccinpass är det gräddfil som gäller, du behöver bara visa upp 
det vid casinots recepBon. Enkelt och smidigt. 
Men, om vi arrangörer eller casinots personal tycker aL du visar tecken på symptom – även 
om du är vaccinerad så kommer du aL bli ombedd aL ta eL test (eL vaccin är inte 100%-igt 
skydd mot C19) så MÅSTE du ta eL test. Om du inte vill göra det så kan du bli ombedd aL 
lämna casinot med alla tråkiga konsekvenser som nämnts ovan. 
 
Precis som Bdigare måste ALLA, varje dag, registrera siL besök Bll casinot. Det gäller även 
om man ”bara” ska Bll turneringslokalen. Alla besökare Bll casinot måste gå förbi casinots 
recepBon. Utan undantag. 
 
Hilton är eL allmänt utrymme som delas med andra gäster, tänk på det. 
Lobbyn baren kommer aL vara stängd under SM. Dryckjom finns aL köpa i casinot, får 
förtäras i hotelllobbyn. 
Spaavdelningen är än så länge öppet. 

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%25C3%25B6r-svenska-medborgare/estland/


ExecuBve Lounge högst upp i Hilton är stängd. 
The Able Butcher, restaurangen på våning 2 stänger 21.00. 
Vi håller på aL diskutera alternaBv för matservering inBll turneringslokalen. 
Inne i turneringslokalen kommer det aL finnas en bar med förlängda öppeyder, som vanligt. 
 
 
Vi rekommenderar användandet av munskydd i casino och turneringslokal.  
Det kommer aL erbjudas munskydd, kostnadsfriL, runt om i komplexet. Likaså med 
handsprit. 
Använd gärna alla medel Bll hands (pun intended) för aL hålla dig och din omgivning så 
säker som möjligt. 
 
Och nej, det immar inte igen om man applicerar eL munskydd på korrekt säL när man har 
glasögon. Och nej, så jobbigt är det inte aL använda munskydd vid pokerbordet, det är täta 
raster. Kan du flyga ner Bll Malaga i 4 Bmmar med munskydd på bör du kunna siLa vid eL 
bord i 2t. 
Är det jobbigt och du känner dig ”instängd” eller något annat – gå ut ur lokalen och andas 
lite. Det är turneringar vi pratar om, du måste inte siLa vid bordet hela Bden. 
 
Men, det är inget krav – i nuläget, utan en rekommendaBon. 
 
Utanför turneringslokalen kommer det aL finnas siLplatser för matgäster och spelarlounge – 
den delen ingår i casinots utrymmen och det kommer aL finnas entrévärdar som säkerställer 
aL folk har det armband som krävs för aL komma in i casinots område. Dessa armband får 
man när man registrerar sig för casinot. Varje dag. Precis som vanligt. 
 

SammanfaLningsvis: 
Det är ens EGNA ANSVAR aL ta reda på vad som gäller för inresa Bll Estland, vi 
Bllhandahåller endast informaBon som vi själva läser oss Bll. Vi tar alltså inget ansvar för vad 
som gäller just nu ELLER om restrikBoner/rekommendaBoner ändras Bll den aktuella SM-
veckan. Likaså med lokala restrikBoner, dessa kan komma aL ändras och vi, alla, får då 
anpassa oss Bll det som gäller. 
 
Väl på plats i Tallinn, ta ansvar och tänk dig för.  
Alla måste göra siL för aL vi ska kunna genomföra eL SM. Det är speciella Bder, finns inget 
värde i aL drömma om hur det var Bdigare – kliv bara in i karaktären och gör diL bästa så vi 
alla kan njuta av eL SM i år.


