
1.  Maksaminen
Luotto- ja pankkikortit käyvät lähes joka paikassa ja jos ei käy niin
paikallinen “Mobile Pay” käy varmastikin. Lataa PayLah! ja PayNow
kännykkääsi. Wise on valuutanvaihtoon ja edullisiin
kansainvälisiin maksuihin hyväksi todettu.

2. Ostokset
Kannattaa heti tottua netistä ruuan ja tavaroiden tilaamiseen, ja
parhaita paikkoja kodin jokapäiväisten ostosten hoitamiseen ovat
Redmart ruokaostoksiin, iHerb terveystuotteisiin ja -ruokiin, ja
Shopee ja Lazada ihan kaikkeen sekalaiseen! Opentaste on myös
hyväksi testattu verkkoruokakauppa. Paikalliset supermarketit
Cold Storage ja FairPrice löytyvät myös useimpien tavaratalojen
kellarikerroksista. Niillä on molemmilla myös verkkokaupat
ostoksille. Hyvä paikka puolestaan ostaa käytettyä kodintavaraa
on Carrousell, https://www.carousell.sg

3. Asuminen
Vuokra-asuntoja voi etsiä Property Gurun kautta. Näyttöjä voi
sopia suoraan itse, mutta maksullinen agentti voi olla helpompi ja
parempi vaihtoehto. Tästä linkistä pääset Property Guruun:
https://www.propertyguru.com.sg/ Alkuun pääset asumisessa
vuokraamalla aluksi serviced apartmentin. Kannattaa myös
huomioida, että normaaliasuntojen lyhytaikainen (alle 3 kk)
vuokraaminen on kiellettyä, mukaan lukien Airbnb.
https://www.ura.gov.sg/Corporate/Property/Residential/Short-
Term-Accommodation 

4. Vinkki asuntonäyttöihin
Jos mitenkään mahdollista, älä vuokraa asuntoa käymättä siellä
itse! Asunnon koko, yleinen kunto ja jopa julkisivu voi olla ihan eri
kun mitä alunperin mainostettiin, joten parempi käydä itse
tarkistamassa. Ekstravinkkinä: kun sovit näyttöä vuokranvälittäjän
kanssa, hänellä ei ole oikeutta tivata vuokraajan etnisyyttä, ja
tästä rikkomuksesta heidät voi ilmiantaa CEA:lle. (Council for
Estate Agencies) 

5. Julkinen liikenne
Metrot ja bussit ovat kätevä matkustusmuoto Singaporessa.
Tarvitset matkustamiseen ladattavan EzLink-kortin tai voit käyttää
pankkikorttia suoraan metrokorttina! Matkaohjeet löytyy kätevästi
suoraan Google Mapsista tai Citymapper sekä Moovit App on
hyväksi testattu. Muista, että julkisissa kulkuvälineissä juomien ja
ruokien nauttiminen on kielletty, joten älä osta take-away kahvia
mukaan metromatkalle! 
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6. Taksit
Kadulta voi napata takseja, mutta helpoimmalla pääset kun
lataat jonkin paikallisen kuljetus sovelluksen puhelimeen esim.
Grab, Gojek tai Comfort Delgro. Ne toimivat samalla tavoin kuin
Uber. 

7. Koronarajoitukset Singaporeen matkustaville
Paras paikka päivitetyille rajoituksille löytyy täältä:
https://safetravel.ica.gov.sg/ 

8. Koronarajoitukset Singaporen sisällä .  
Päivitetyt tiedot löytyvät paikallisten terveysviranomaisten
sivuilta: https://www.moh.gov.sg/ 

9. Hyödylliset Facebookin Expat-ryhmät
Jos mietit muuttoa tai ehkä joskus haluaisit tulla Singaporeen
töihin: Singapore Expats, Travelling in and out of Singapore,
Singapore Expat jobseekers sekä tietysti SiSu:n omat Facebook-
sivut Singaporen Suomalaiset (SiSu), jos muutto Singaporeen on
jo tiedossa. 

10. Työluvat
Jos perheessä joku tulee töihin Singaporeen ja hänelle haetaan
työlupa, se ei tarkoita automaattista työskentelyoikeutta
puolisolle. Täältä lisätietoa dependant passista:
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/dependants-pass 

11. Koulut
Singaporessa on paljon hyviä kouluja. Täältä löydät lisää tietoa:
https://www.international-schools-database.com/in/singapore ja
myös: https://www.edarabia.com/schools/singapore/ 

12. Singaporen hälytysnumerot
 Palokunta ja ambulanssi 995 
Poliisi 999


