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Prehajanje meje

Zahtevan test

Karantena in test

Opombe

Afganistan

Prosto

NE

NE

Vstop v državo je prost, nekateri letalski prevozniki pa
zaradi lastnih pravil zahtevajo negativne CPR tese pred
vkrcanjem na letalo

Albanija

Karantena ()

Ni navedb

Ni navedb

Velja samo na mejnih prehodih z Grčijo in Severno
Makedonijo. Tehnični odbor strokovnjakov, posvetovalno
telo vlade za ukrepe povezane s pandemijo COVID – 19,
je odločil, da Albanija z 20. aprilom 2021 uvaja obvezno
štirinajst dnevno karanteno za vse osebe, ki vstopajo v
državo iz Grčije in Severne Makedonije. Razlog je visoka
stopnja novih okužb in smrti, ki so jih v dveh sosednjih
državah beležili v preteklem tednu ter bližnji (pravoslavni)
velikonočni praznik. Ukrep bo veljal do 3. maja 2021.
Takrat bo odbor ponovno ocenil situacijo.

Alžirija

Ni prosto, izjeme: NE

NE

Alžirski zračni prostor je zaprt od 17.3.2020, prav tako
kopenske in pomorske meje (posledično se komercialni
leti ne izvajajo). Od 1.3.2021 dalje je vstop v Alžirijo (z
letalom) brez izjeme prepovedan.

Andora

Prosto

Argentina

Ni prosto, izjeme: Ni prosto, izjeme: V DA (72 ur)
Argentino lahko vstopijo naslednji
potniki: -Prevozniki in posadke katere
koli nacionalnosti; - Državljani
Argentine in rezidenti; -Tujci, ki dobijo
ustrezno dovoljenje Migracijskega
urada Argentine za opravljanje dela
ali komercialne dejavnosti, za
diplomatske misije, za udeležbo na
športnih dogodkih ali za namene
združitve družine z državljani ali
rezidenti Argentine; - Tujci, ki dobijo
ustrezno dovoljenje Migracijskega
urada Argentine za nujne obiske
svojih bližnjih družinskih članov, -Tujci
v tranzitu, ki ne sme biti daljši od 24
ur.

Armenija

Ni prosto, izjeme:

Avstralija

Ni prosto, izjeme: AU dovoljuje
minimalno število izjem za nujna
potovanja. Tranzit preko AU letališč je
za tujce mogoč, v kolikor je čas
čakanja na povezovalni let krajši od 8
ur; če je tranzit daljši od 8 ur, je treba
zaprositi za tranzitno vizo oz. v
zveznih državah New South Wales in
Queensland še za posebno
dovoljenje.

Avstrija

Ni prosto, izjeme: Brez omejitev:
tovorni/potniški promet, tranzit,
nepredvidljivi razlogi, medicinski
posegi. Osebe, ki redno prehajajo
mejo (mesečno) iz poslovnih ali
osebnih razlogov od 1.4. potrebujejo
test, ki ne sme biti starejši od 72 ur.

Da. Obveznost nastopa 10-dnevne
karantene in predložitev hitrega
antigenskega testa, ki ne sme biti
starejši od 48 ur ali PCR testa, ki ne
sme biti starejši od 72 ur. Potrebna
tudi elektronska registracija (pre-travel
clearance). Od 1. aprila osebe, ki
mejo prehajajo redno (vsaj enkrat
mesečno) iz poslovnih ali osebnih
razlogov (tj. tudi dnevni in tedenski
migranti, študentje in šolarji, redni
družinski obiski), za vstop v Avstrijo
potrebujejo negativni test (PCR, HAT),
ki ne sme biti starejši od 72 ur. Pred
vstopom je še vedno obvezna tudi
registracija, ki za pendlerje velja 28
dni.

Karantena se lahko predčasno
zaključi ob predložitvi negativnega
testa, ki je lahko opravljen 5. dan po
nastopu karantene.

Azerbajdžan

Ni prosto, izjeme: Imetniki dovoljenj
za prebivanje

Vstop v državo ni mogoč do
01.12.2020

Ne

Bangladeš

Karantena ()

Da, 72 ur

Belgija

Karantena ()

Za nerezidente oz. tiste, ki potujejo z
letalom zahtevan PCR test, ki ni
starejši od 72 ur.

DA. Turisti (z izjemo rezidentov
Španije, Francije ali Portugalske), ki
nameravajo v Andori ostati 3 noči ali
več, in ki so starejši od 6 let, morajo
predložiti negativni test PCR ali TMA,
ki ni starejši od 72 ur.

Vstop v turistično nastanitev je povezan s predložitvijo
negativnega testa.

Vsi, ki vstopijo v državo morajo izpolniti naslednje pogoje:
-Podpisati Izjavo (Declaración Jurada Electronica para el
Ingreso Territorial Nacional), ki je dostopna na spletni
strani www.migraciones.gov.ar; -Opravljen negativni
PCR COVID-19 test (osebe starejše od 6 let), ki mora biti
predložen ob izpolnitvi izjave in ob vstopu na letalo; Zdravstveno zavarovanje, ki mora imeti kritje za
zdravljenje, tudi bolnišnično, bolezni COVID-19 po celotni
državi. - merjenje temperature pred vstopom na krov.
Državljani Slovenije iz razloga turizma v Argentino še
vedno ne morejo vstopiti.

DA, Potreben je PCR test, ki ni
starejši od 72 ur. V nasprotnem
primeru se testiranje opravi na meji in
sledi izolacija do prejema rezultatov.
Potniki morajo ob vstopu opraviti 14dnevno karanteno na lastne stroške.

Vstop v državo je mogoč le v primeru dovoljenja za
prebivanje, karantena traja 14 dni
Vsi mednarodni leti v in iz Bangladeša bodo ukinjeni med
14. in 20. 4. 2021.

Ob prihodu iz rdečih držav 10-dnevna Pred prihodom obvezna izpolnitev e-obrazca PLF https:
karantena, testiranje 1. in 7. dan po
//travel.info-coronavirus.be/public-health-passengervstopu (ob negativnem drugem testu locator-form
se lahko karantena zaključi 7. dan)
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Prehajanje meje

Belorusija

Ni prosto, izjeme: 1. tuji državljani, ki DA
potujejo z diplomatskimi in službenimi
potnimi listi; 2. vozniki vozil pri
opravljanju mednarodnih cestnih
prevozov, pa tudi pri prevozu
mednarodnih poštnih pošiljk; 3. člani
posadk ladij, vlakovne posadke,
lokomotivne posadke mednarodnega
železniškega prometa; 4. tujci, ki so
zakonci, starši ali otroci državljanov
Republike Belorusije; 5. tujci,
upravičeni do stalnega ali začasnega
prebivališča na ozemlju Republike
Belorusije; 6. tujci, ki imajo
dokumente, ki potrjujejo pravico do
dela na ozemlju Republike Belorusije;
7. tujci, ki potujejo v Republiko
Belorusijo zaradi obveščanja o hudi
bolezni ali smrti bližnjih sorodnikov; 5.
državljani Ruske federacije, ki
potujejo v tranzitu čez ozemlje
Republike Belorusije v Rusko
federacijo; 6. tujci, ki v Republiko
Belorusijo prispejo na povabilo
pravnih oseb, registriranih v Republiki
Belorusiji; 7. tujci, ki prispejo na
zdravstveno oskrbo v Republiko
Belorusijo; 8. ta omejitev tudi ne velja
za osebe, ki v Belorusijo prispejo prek
nacionalnega letališča Minsk; Tranzit
je možen le ob prihodu preko letalskih
kontrolnih točk in v primeru
dokumentarne potrditve tranzitnega
potovanja skozi Belorusijo v 24 urah.
Ne zahteva se niti medicinski
dokument niti samoizolacija pred tujci.

Zahtevan test

Karantena in test

Opombe

Bolgarija

Ni prosto, izjeme:

Bolivija

Ni prosto, izjeme:

Bosna in Hercegovina

Prosto

DA; negativen test, ki ni starejši od 48
ur

Brazilija

Prosto

DA, z novim odlokom brazilske vlade
je PCR test obvezen tudi za potnike,
ki na brazilskih lerališčih samo
tranzitirajo.

Butan

Karantena ()

Da

negativni test, največ do 72 ur

Ciper

Prosto

Da, ne sme biti starejši od 72 ur

Osebe, ki potujejo iz RDEČIH držav, Obvezno izpolniti obrazec na platformi cyprusflightpass.
kamor je razporejena Slovenija,
gov.cy/en/quick-check, kjer se vpiše tudi potrdilo PCR od
morajo opraviti molekularni test v
10. maja pa tudi potrdilo o cepljenju
certificiranem laboratoriju z vzorcem,
odvzetim v zadnjih 72 urah pred
odhodom leta, in naložiti potrdilo, ki
dokazuje negativni PCR za COVID19, na "CyprusFlightPass". Ob
prihodu na Ciper bodo morali plačati
in opraviti tudi molekularni test PCR
(katerega stroški znašajo 30 evrov na
letališču Larnaca in 32 evrov na
letališču Paphos); rezultati testa bodo
na voljo v 3 urah in jih bodo potniki po
odhodu z letališča sporočili prek
SMS-a. Iz testiranja so oproščeni
samo otroci, mlajši od 11,99 let

Pri vstopu tujcev, starejših od šest let
je potreben negativni test PCR za
COVID-19.Belorusi in tujci, ki vstopajo
v Belorusijo s kopenskih in letalskih
kontrolnih točk iz držav, v katerih so
registrirani primeri COVID-19, ki jih je
Ministrstvo za zdravje vključilo na
seznam, morajo biti v samoizolaciji 10
koledarskih dni od datuma prihoda v
državo in do izteka tega obdobja ne
morejo zapusti Belorusijo.

Državljanom Republike Slovenije je
vstop v Bolgarijo dovoljen, ob
predložiti enega izmed naslednjih treh
dokazil: - potrdilo o zaključenem
cepljenju proti Covid-19 ali - dokazilo
o tem, da so preboleli Covid-19
(POZITIVEN PCR ali hitri antigenski
test), ali - potrdilo o NEGATIVNEM
rezultatu PCR ali hitrega
antigenskega testa;

Potrdilo o zaključenem cepljenju: Priznavajo se cepljenja
z dvema odmerkoma cepiv proizvajalcev BioNTechPfizer, AstraZeneca, SK Bioscience, Moderna,
Covishield, Sinopharm, Sinovac Biotech in Sputnik ter z
enim odmerkom cepiva Janssen. Od prejema drugega
oz. zadnjega odmerka cepiva mora preteči 14 dni.
Dokument mora vsebovati naslednje podatke: ime in
priimek osebe v latinični pisavi (skladno z navedbami v
potovalnem dokumentu), datum rojstva, datume
cepljenja, vrsto cepiva, ime proizvajalca cepiva, ime
države ter institucije/laboratorija, ki je izdalo potrdilo.
Dokazilo o tem, da so preboleli Covid-19 - pozitiven PCR
ali hitri antigenski test: Od časa, ko je bil test narejen,
mora preteči najmanj 15 dni in največ 180 dni. Dokument
mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek osebe
(skladno s potovalnim dokumentom), podatke o instituciji,
ki je izvedla test, datum testa, nevedbo oznak PCR ali
RAT v latinični pisavi in navedbo "Positive result".
Priznavajo se hitri antigenski testi 16 proizvajalcev, pri
PCR testih ni omejitev. Potrdilo o negativnem rezultatu
PCR ali hitrega antigenskega testa: PCR test ne sme biti
starejši od 72 ur, hitri antigenski test pa ne sme biti
starejši od 48 ur. Dokument mora vsebovati naslednje
podatke: ime in priimek osebe (skladno s potovalnim
dokumentom), podatke o instituciji, ki je izvedla test,
datum testa, navedbo oznake PCR ali RAT v latinični
pisavi in nevedbo "Negative result". Priznavajo se hitri
antigenski testi 16 proizvajalcev, pri PCR testih ni
omejitev. Izjeme: Obveza predložitve enega izmed treh
dokazil za vstop v Bolgarijo ne velja za voznike
avtobusov in tovornjakov v mednarodnem prometu, za
člane ladijskih in letalskih posadk, obmejne delavce,
učence in študente iz sosednjih držav ter osebe, ki
tranzitirajo čez ozemlje Bolgarije. Bolgarski državljani in
osebe z urejenim dolgoročnim prebivališčem v Bolgariji
ter njihovi družinski člani lahko v državo vstopijo tudi brez
predložitve enega izmed treh dokazil, pri čemer jim bo ob
vstopu v državo odrejena 10-dnevna karantena.
Karantena je lahko odpravljena, če oseba v 24-urah po
vstopu v državo opravi PCR ali hitri antigenski test ter je
rezultat testa negativen.
Bolivija je z vrhovnim odlokom predsednika začasno
prekinitev letalskih povezav z Evropo podaljšala (z 8.
januarja) do 15. februarja.
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Opombe

Češka

Ni prosto, izjeme: -Možna so samo
potovanja iz taksativno naštetih
razlogov. -V nekaterih primerih
registracija in predhodno testiranje
nista zahtevana: a)Za delavce v
mednarodnem transportu ob
predloženi dokumentaciji, ki dokazuje,
da so na službeni poti (za tranzit skozi
Češko v Nemčijo se zahteva
negativen antigenski ali RT-PCR test,
ki ni starejši od 36 ur od vstopa osebe
na Češko), b)Za osebe, mlajše od 5
let, c)Za diplomatsko osebje, če se v
državi oziroma izven države zadrži
največ 72 ur, d)Za čezmejne delavce,
študente in učence iz sosednjih držav,
ki v državo vstopajo vsaj enkrat
tedensko, e)Za osebe, ki so Covid-19
že prebolele (potrebno je zdravniško
potrdilo, da je oseba v zadnjih 90
dneh prebolela Covid-19, prestala
obvezno karanteno in trenutno ne
kaže simptomov okužbe), f)Za
policiste na službenih nalogah, g)Za
osebe, ki Češko prečkajo po zraku. Za športnike in podporno osebje
reprezentanc z dovoljenjem
Ministrstva za Zdravje veljajo splošna
pravila za vstop, razen časovna
omejitev za opravljanje testa po
vstopu na Češko (ni potrebno opraviti
testa 5 dni po vstopu, lahko tudi prej).
-Za osebe v tranzitu, ki Češko
prečkajo po kopnem v največ 12 urah
registracija ni potrebna, je pa obvezno
predložiti RT-PCR (opravljen največ
72h prej) ali antigenski test (opravljen
največ 24h prej).

-Da: za prihod iz RS je potrebno
predložiti RT-PCR test, ki ne sme biti
starejši od 72 ur ali HAG test, ki ne
sme biti starejši od 24 ur. -V 5-ih dneh
po vstopu v državo je potrebno
opraviti RT-PCR test na lastne
stroške. -Test (antigenski ali RT-PCR)
je potrebno predložiti tudi v primeru
tranzita čez državo.

-Po vstopu v državo je obvezna
karantena do negativnega rezultata
ponovnega testa, ki ga je potrebno
opraviti v petih dneh po prihodu v
državo.

SLO je od danes na tim. rdečem seznamu držav.

Čile

Ni prosto, izjeme:

DA (PCR, 72 ur)

DA, prekinitev možna s testom 7. dan Za vstop je potrebno imeti: negativen PCR test (star
karantene
največ 72 ur), opraviti 10-dnevno karanteno (ta se lahko
prekine z negativnim testom 7. dan), izpolniti zdravniško
spričevalo, imeti zdravstveno zavarovanje (kritje vsaj
30.000 USD) in izpolnjevati formular, s katerim spremljajo
počutje prvih 14 dni ob vstopu v državo.

Črna gora

Ni prosto, izjeme: Zdravstveni delavci,
zdravstveni raziskovalci in
znanstveniki; Osebe, ki opravljajo ali
zagotavljajo prevoz potnikov in blaga;
Diplomati, akreditirani v Črni gori,
osebje mednarodnih organizacij,
vojaško osebje in humanitarni delavci
pri opravljanju svojih nalog; Nekatere
kategorije potnikov v tranzitu; Osebe,
ki potrebujejo mednarodno zaščito ali
prihajajo v Črno goro iz drugih
humanitarnih razlogov (spoštuje se
načelo nevračanja). Tuji pomorščaki v
tranzitu.

DA vstop v Črno goro z negativnim
NE
rezultatom PCR testa (SARS-CoV-2),
ki ga je izdal registrirani laboratorij in
ni starejši od 72 ur, s pozitivnim
rezultatom serološkega testa protiteles IgG, ki ga je izdal registriran
laboratorij in ni starejši od 30 dni ali z
dokazilom, da so bili vsaj sedem dni
pred vstopom v Črno goro cepljeni z
drugim odmerkom cepiva proti
novemu korona virusu, ki ga je izdala
pooblaščena zdravstvena ustanova.

Danska

Ni prosto, izjeme: Kot tehten razlog za
vstop na Dansko se šteje: - služba na
Danskem - poklicni športniki, umetniki
- poslovni sestanki - razgovor za
službo - šolanje, študij, obvezna
študijska praksa - au pair - izvajanje
storitev ali prevoz blaga na Dansko ali
iz nje - diplomati, člani letalske
posadke, pomorščaki - obisk
zakonca, partnerja, zaročenca,
otroka, brata, sestre, staršev ali starih
staršev, ki živijo na Danskem - obisk
mladoletnega otroka - obisk hudo
bolne ali umirajoče osebe - prisotnost
ob rojstvu svojega otroka nadaljevanje z zdravljenjem v
zdravstveni ustanovi - udeležba
pogreba sorodnika - sodelovanje v
sodnih postopkih - opravek na
veleposlaništvu - lastniki počitniških
hiš in bark. Tehtnega razloga za vstop
v državo ne potrebujejo osebe, ki so
prejele zadnji odmerek cepiva več kot
12 dni in manj kot 180 prej.

DA (izjema so osebe, ki so prejele
Karanteno se lahko prekine z dvema
zadnji odmerek cepiva več kot 12 dni negativnima testoma 4. in 6. dan po
in manj kot 180 prej): drugače se
vstopu v državo.
pričakuje testiranje 48 ur pred
vstopom v državo, drugo testiranje v
24 urah po vstopu v državo ter 10dnevna karantena, ki se jo lahko
prekine z dvema negativnima testoma
4. in 6. dan po prihodu v državo.

Slovenija je uvrščena v oranžno skupino držav. Slovenci,
ki imajo tehten razlog za vstop v državo, morajo na meji
predstaviti negativni PCR ali hitri test COVID-19, ki ni
starejši od 48 ur ter po vstopu v državo narediti ponovni
test v roku 24 ur ter se za 10 dni samoizolirati. Karanteno
se lahko prekine z dvema ponovnima negativnima
testoma 4. in 6. dan po vstopu v državo. Danski
državljani in osebe, ki prebivajo na Danskem, lahko na
Dansko potujejo oz. se vračajo iz kateregakoli razloga.
Vendar morajo po vstopu v državo iti v 10-dnevno
karanteno oz. opraviti v roku 24 ur prvi test ter po štirih in
šestih dnevih drugi test, razen če se vračajo iz držav na
rumenem seznamu. V tem primeru 10-dnevna karantena
ni zahtevana. Osebe, ki na Dansko potujejo z letalom,
morajo predložiti negativen test, ki ni starejši od 48 ur,
pred vkrcanjem v letalo skupaj z veljavno vozovnico. Če
so bile osebe v preteklosti že okužene, lahko predložijo
pozitiven test, ki je starejši od 14 dni, vendar ne več kot
180 dni. Prevoznikom, ki izvajajo poslovne prevoze blaga
na/iz Danske ali čez Dansko, ni potrebno predložiti
negativnega testa, v kolikor ne prihajajo iz rdečih držav.
Za tranzit čez Dansko ni potrebna predložitev
negativnega testa. Testiranje in karantena nista potrebna
obiskovalcem iz rumenih držav in polno cepljenim
osebam iz oranžnih EU/schengenskih držav in njihovim
spremljajočim mladoletnim otrokom, pri čemer bodo
otroci stari od 15 do 17 let morali po prihodu na Dansko
opraviti test. Od drugega odmerka cepiva mora preteči
najmanj 14 dni in največ 180 dni.

Egipt

Prosto

DA, test mora biti opravljen 72 ur pred /
prihodom v državo, rezultat mora biti v
angleščini ali arabščini. Otroci, mlajši
od 6 let, so testa oproščeni.

/

Ekvador

Karantena ()

Da. Za vse potnike iz EU, UK, JAR in
Avstralije je potreben negativni PCR
test, ki ni starejši od 10 dni ter

V vsakem primeru je potrebna 5dnevna karantena. V primeru
pozitivnega izida testa (bodisi
vnaprejšnjega PCR bodisi hitrega
testa ob prihodu) pa je obvezna 10dnevna samoosamitev.
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Estonija

Karantena ()

NE

Od 15. januarja velja, da se morajo
osebe, ki prihajajo v Estonijo iz držav,
v katerih je stopnja okužbe s COVID19 visoka (t.i. prizadete države),
testirati v kolikor želijo skrajšati
obveznost samoizolacije. Od 15.
januarja morajo osebe, ki želijo po
prihodu v Estonijo za 10 dni izvzeti iz
zahteve po samoizolaciji, opraviti
testiranje PCR do 72 ur pred
prihodom v Estonijo. Drugi test se
lahko opravi v Estoniji najpozneje
šesti dan od prvega testa,
opravljenega v tujini. Oseba bo
oproščena 10-dnevne obveznosti
samoizolacije, če bodo rezultati obeh
testov negativni. Osebe, ki niso bile
testirane za COVID-19 do 72 ur pred
prihodom v Estonijo, lahko prvi test
opravijo takoj po prihodu v državo,
drugi test pa ne prej kot šesti dan po
prvem testu. 10-dnevno samoizolacijo
je mogoče predčasno prekiniti, če so
rezultati obeh testov negativni.

Finska

Ni prosto, izjeme: •Slovenci, ki živijo
na Finskem, ter njihovi družinski člani
(starši, stari starši, zakonci/partnerji,
otroci, vnuki, sorojenci) •v primeru
tranzita preko Finske •tovorni promet
na/s/preko Finske •službeno
potovanje v kritičnih panogah
(ohranjanje delovanja družbe ali
vzdrževanje kritične infrastrukture) •
zaposlitev na podlagi pogodbe o
zaposlitvi ali razporeditve v kritičnih
panogah •diplomati, osebje
mednarodnih organizacij, vojaško
osebje in osebje humanitarnih
organizacij pri opravljanju svojih nalog
•zdravstveno, negovalno osebje •
predstavniki držav, ki sodelujejo v
mednarodnih pogajanjih, in osebe, ki
sodelujejo pri delu mednarodnih
organizacij •v primeru študija na
Finskem •družinske zadeve (npr.
pogreb, poroka ali bolezen sorodnikov
v prvem kolenu: starši, otroci,
sorojenci, stari starši, vnuki) •osebe,
ki potrebujejo mednarodno zaščito ali
drugače potujejo iz humanitarnih
razlogov •drugi potrebni in upravičeni
razlogi (na primer potrebni osebni
razlogi, predstavniki tujih medijev,
tranzit rednega prometa na letališču,
lastniki nepremičnin)

Z 18. 3. 2021 je za vstop v državo
zahtevan negativen test, ki ni starejši
od 72 ur na treh mejnih prehodih:
pristanišče Helsinki, letališče Helsinki,
prehod Valimaa na meji z Rusijo. Če
oseba ne bo imela potrdila, bo
napotena na obvezno testiranje na
meji. Na ostalih mejnih prehodih test
ni zahtevan, vendar je močno
priporočen. Turistično potovanje na
Finsko iz Slovenije ni dovoljeno.
Slovenski državljani, ki so rezidenti
Finske, morajo ob povratku na Finsko
v 10-dnevno samoizolacijo, ki jo lahko
skrajšajo z dvojnim testiranjem. Za
rezidente Slovenije, ki iz upravičenih
razlogov lahko vstopijo na Finsko, je
prav tako priporočeno testiranje (v
izogib 10-dnevni samoizolaciji), in
sicer do 3 dni pred vstopom, ki mu
lahko sledi ponovno testiranje na
Finskem v roku 72 ur od vstopa ali
odhod iz Finske.

Za potnike, ki na Finsko prihajajo iz
držav z večjo incidenco in iz katerih je
vstop na Finsko omejen (trenutno tudi
Slovenije), sta priporočeni dve
prostovoljni testiranji na SARS-CoV-2.
Od 18. 3. 2021 je test obvezno treba
predložiti na treh mejnih prehodih
(točka 2) oz. se testirati na meji.
Prostovoljni testi bodo finskim
rezidentom omogočili skrajšanje
močno priporočene 10-dnevne
samoizolacije. Za skrajšanje
samoizolacije bo test potrebno
opraviti na letališču ali v pristanišču,
takoj po prihodu na Finsko, čemur bo
sledil drugi test v občini bivanja po 72
urah od opravljanja prvega testa. Za
ostale potnike, ki prispejo na Finsko,
velja priporočilo, da prvi test opravijo
do 72 ur (3 dni) pred prihodom. Drugi
test je treba opraviti najpozneje 72 ur
(3 dni) po vstopu v državo. Do
prejema rezultata drugega testa
morajo osebe, ki vstopajo v državo,
ostati v samoizolaciji v kraju bivanja.
Obdobje samoizolacije se konča, če
je rezultat testa negativen. Če je
rezultat testa pozitiven, bo zdravnik
dal osebo v karanteno, dokler si ne
opomore. Popotnikom, ki ostanejo na
Finskem manj kot tri dni (manj kot 72
ur), ni treba v karanteno ali opraviti
drugega testa.

Francija

Ni prosto, izjeme: Izjeme veljajo za
cezmejne delavce, prevoznike in
prebivalce obmejnih podrocij v radiju
30 km

FR vlada je 29. 1. 2021 sprejela
ukrep, ki začne veljati 31. 1. 2021 in
sicer: -perepoved potovanj iz/v
Francijo iz tretjih držav (tj. držav zunaj
evropskega gospodarskega prostora
(EU, Andora, Islandija, Lichenstein,
Monaco, Norveška, San Marino,
Vatikan, Švica) razen zaradi nujnih
osebnih, družinskih, zdravstvenih ali
profesionalnih razlogov. -Vsi potniki,
ki v FR prihajajo iz EGP (EU +
Andora, Lichtenstein, Monako,
Norveška, San Marino, Vatikan,
Švica) po morski, zračni ali kopenski
poti in imajo več kot 11 let, morajo
imeti negativni PCR test, ki ni starejši
od 72 ur. Izjema so prevozniki,
čezmejni delavci in prebivalci
obmejnih regij v radiu 30 km. Po
prihodu v FR je priporočljivo, da se
izolirajo za sedem dni in naredijo drugi
pct test.

Grčija

Prosto

Da, ne sme biti starejši od 72 ur

Gruzija

Ni prosto, izjeme: Osebe, cepljene z
dvema odmerkoma cepiva.

Da, PCR test, star do 72 ur pri
prečkanju meje in 3 dan po prihodu
test v Gruziji.

od 19. aprila ni karantene za
prebivalce Slovenije, razen če test ob
prihodu pozitiven, v tem primeru
obvezna 14 dnevna karantena na
lokaciji vpisani na PLF (https://travel.
gov.gr/#/) Prehajanje meje (drž. RS):
Za prehod meje je potrebno obvezno
izpolniti obrazec PLF (https://travel.
gov.gr/#/).

Opombe

Prehajanje meje (drž. RS): Za prehod meje je potrebno
obvezno izpolniti obrazec PLF (https://travel.gov.gr/#/).
Slovenski državljani, ki se v času omejitve gibanja
(lockdown) želijo z avtom vrniti nazaj v Slovenijo, se
morajo obrniti na slovensko veleposlaništvo v Atenah, da
jim izda potrdilo, kdaj in po kateri poti se vračajo nazaj v
domovino. Potrdilo mora vsebovati osebne podatke
potnika, številko osebnega dokumenta, znamko in
registrsko tablico vozila ter naslov in čas odhoda
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Hrvaška

Ni prosto, izjeme: Ni prosto: izjeme: delavci ali samozaposlene osebe
ključnih dejavnosti (12 ur), -učenci,
študentje (12 ur), -pomorščaki in
delavci v prometnem sektorju, diplomati, osebje mednarodnih
organizacij, vojaško in policijsko
osebje, humanitarni delavci, osebje
civilne zaščite pri opravljanju svojih
dolžnosti, -osebe, ki potujejo iz nujnih
družinskih ali poslovnih razlogov,
novinarji pri opravljanju svojih nalog,
- osebe, ki prihajajo iz humanitarnih
razlogov v županije, ki so bile
prizadete v potresu- soglasje štaba
civilne zaščite, -potniki v tranzitu (12
ur), -bolniki, ki potujejo zaradi nujnih
zdravstvenih razlogov, -otroci do 7
leta starosti s starši, ki imajo vsa
ustrezna dokazila (enega od testov,
dokazila o cepljenosti ali da so
preboleli Covid).

DA-negativni PCR test ali HAG test, ki
ga medsebojno priznavajo DČ EUtest ne sme biti starejši od 48 ur od
odvzema brisa. V primeru HAG testa:
če je bivanje v državi daljše od 10 dni,
se je potrebno ponovno testirati
(ponovno testiranje mora biti
opravljeno 10 dni od prvega testiranja)

DA- karantena v trajanju 10 dni -lahko
se jo prekine z negativnim PCR ali
HAG testom, do prejetega
negativnega testa se je potrebno
samoizolirati

Negativni PCR ali HAG test ne potrebujejo potniki, če
predložijo: -potrdilo od zdravnika o pozitivnem PCR ali
HAG testu-mora biti starejši od 11 dni, vendar ne starejši
od 180 dni; -potrdilo o cepljenju (ne glede na vrsto
cepiva, tudi kitajsko ali rusko) s katerim izkazujejo, da je
od prejema drugega odmerka cepiva preteklo najmanj 14
dni (če je potreben samo 1 odmerek, npr. J&J cepivo,
mora preteči 14 dni od prejema le tega).Vse informacije
dostopne na povezavah: https://mup.gov.hr/uzgcovid/hrvatski/286211 ali https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Postupanje-s-osobama-kojeprelaze-grani%C4%8Dne-prijelaze-Republike-Hrvatske%E2%80%93-zdravstveni-nadzor-nad-putnicima-1.pdf

Indija

Ni prosto, izjeme: Samo potniki, ki
bodo v Indijo prileti zaradi smrti
ožjega družinskega člana.

Da. Od 22.2. 2021 od 23.59 dalje bo
za vse potnike iz Evrope, VB in
Bližnjega Vzhoda (kar bo vključevalo
tudi potnike iz Brazilije in Južnoafriške
republike) za vkrcanje na let za Indijo
obvezen negativen RT- PCR test, ki
ne bo smel biti starejši od 72 ur. To
pravilo bo veljalo za vse, ki so se v
zadnjih 14-dneh nahajali v Braziliji, VB
ali Južni Afriki. Potniki iz zgoraj
omenjenih držav (Evropa, VB, Bližnji
Vzhod) bodo morali ob prihodu na
indijsko letališče ponovno opraviti
obvezen, samoplačniški test.
Rezultate testiranja bodo prejeli v 6-8
urah. V kolikor bodo prejeli negativni
rezultat testa, bodo lahko zapustili
letališče. Povezovalni leti znotraj
Indije morajo zato biti načrtovani v
skladu s to časovnico. Na
samoplačniški test se bo moč prijaviti
preko spletnega portala (Air Suvidha).

7 dni (možna domača karantena). Po
7-dneh karantene bo potrebno
opraviti ponoven test, in v kolikor
negativen rezultat, se bo karantena
prekinila.

Letalske družbe so tudi pozvane, da na letalih ločijo
potnike iz Brazilije, Velike Britanije in Južne Afrike.
Posmezne zvezne države lahko določijo še dodatne
pogoje za izstop iz letališč.

Indonezija

Ni prosto, izjeme: Vstop je možen ob
pridobitvi vizuma, ki se trenutno izdaja
samo za nujne poti.

Irak

Ni prosto, izjeme: NE

DA, na področju Iraka test ne sme biti
starejši od 72 ur, v regiji Kurdistan pa
ne od 48 ur.

Iran

Prosto

DA: ob prihodu v Iran morajo vsi
potniki predložiti potrdilo o negativnem
PCR testu na COVID-19 v angleščini,
ki ni starejše od 72 ur od vstopa.
Uprava letališča Imama Homeinija v
Teheranu je 20.3. letalskim družbam,
ki pristajajo na tem letališču,
posredovalo pismo, da se bodo morali
vsi potniki iz nekaterih držav, med
katerimi je tudi Slovenija, ob prihodu
na letališče ponovno testirati. Izjeme,
razen za otroke mlajše od 8 let, niso
predvidene. Ponovno testiranje na
letališču se trenutno ne izvaja. VTE s
strani MZZ IRI o spremembi pogojev
za vstop potnikov iz Slovenije ni bilo
obveščeno.

Irska

Karantena ()

PCR tes, ne sme biti starejši od 72 ur

Vstop je možen samo ob predložitvi
PCR testa, ki ni starejši od 7 dni. V
nasprotnem primeru potnik opravi 14dnevno karanteno in testiranje.
Vstop za potnike je mogoč preko vseh mednarodnih
letališč. Zahtevan negativen test, ki na področju Iraka ne
sme biti starejši od 72 ur, v regiji Kurdistan pa test ne
sme biti starejši od 48 ur. Kopenske meje so zaprte,
razen za tovorni promet in nekatere druge gospodarske
dejavnosti.

Tudi za slovenske državljane je
obvezna karantena v hotelu, če bodo
na Irsko pripotovali iz katere od držav,
ki so na listihttps://www.gov.
ie/en/publication/b4020-travelling-toireland-during-the-covid-19pandemic/#post-arrival-quarantinerequirements-for-all-passengersarriving-in-ireland
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Islandija

Karantena ()

DA. Obvezno dvakratno testiranje,
prvo ob vstopu v državo in nato 5. dan
po vstopu. V vmesnem času velja
obveza karantene. Od 19. 2. je
dodatno k dvojnemu testiranju
potrebno pri vstopu predložiti tudi
negativni PCR test, ki ni starejši od 72
ur.

Potniki morajo poleg predložitve
negativnega PCR testa , ki ni starejši
od 72 ur, ob vstopu, opraviti še dve
PCR testiranji na SARS-CoV-2, ločeni
s petdnevno karanteno. Potniki, ki
prihajajo na Islandijo iz območij
visokega tveganja za COVID-19
morajo na drugi test počakati posebni
karantenski nastanitvi ali
karantenskem hotelu. Če prihajajo iz
območij, kjer je 14-dnevna incidenca
okužbe 700 ali več primerov na
100.000, morajo na rezultat drugega
testa brez izjeme karanteno opraviti v
posebnih karantenskih nastanitvah.
Drugi test se opravi pet dni po
prihodu. Tisti, ki prihajajo na Islandijo
iz območij, kjer je 14-dnevna
incidenca okužbe 500–699 primerov
na 100.000 prebivalcev, morajo v
posebnih karantenskih nastanitvah,
razen če glavni epidemiolog ne odobri
izjeme, vsaj dva dni pred prihodom v
državo. Osebe, ki prihajajo z območij,
kjer je 14-dnevna incidenca okužbe
nižja od 500 primerov na 100.000,
lahko karanteno opravijo v ustanovi
po lastni izbiri, če izpolnjuje zahteve
glavnega epidemiologa za domačo
karanteno.

Do 31. maja je v veljavi prepoved vstopa na Islandijo za
nenujna potovanja iz držav z visokim rizikom okužbe s
Covid-19. Prepoved velja za tuje državljane, ne glede na
to, ali so državljani Evropskega gospodarskega prostora
ali tretjih držav, ki prihajajo ali so v zadnjih 14 dneh
preživeli več kot 24 ur v območju s stopnjo okužb 700 ali
več na 100.000 prebivalcev ali držav, kjer zadovoljivih
informacije o stopnji okužbe niso na voljo. Izvzeti so tuji
državljani, ki imajo na Islandiji stalno prebivališče,
družinski člani islandskih državljanov ali tujih državljanov,
ki prebivajo na Islandiji, tuji državljani, ki so dolgoletni
partnerji islandskih državljanov, ali tuji državljani, ki
zakonito prebivajo na Islandiji, in tuji državljani, ki lahko
predložijo potrdilo o cepljenju ali predhodni okužbi s
COVID-19. Izjeme se nanašajo na: •tranzitne potnike •
zdravstvene delavce •osebe, ki opravljajo storitev
prevoza blaga in storitev •osebe, ki potrebujejo
mednarodno zaščito •osebe, ki potujejo zaradi nujnih
družinskih okoliščin •osebe, ki potujejo na Islandijo na
uradni obisk na povabilo islandske vlade, osebje
diplomatskih predstavništev in drugi predstavniki tujih
držav, osebje mednarodnih organizacij, vojaški
predstavniki, osebje humanitarnih organizacij in civilne
zaščite ter družinski člani omenjenih skupin •študentje •
osebe, ki na Islandijo potujejo iz poslovnih razlogov ali
drugih nujnih razlogov, povezanih z delom, pod pogojem,
da dela ni mogoče odložiti ali dokončati v tujini. Vsi
potniki morajo ob vstopu v državo izpolniti obrazec za
registracijo. Zaprošeni bodo tudi, da si naložijo aplikacijo
za sledenje okužbam Rakning-C19. Potniki, pri katerih je
bila ob vstopu odkrita okužba (po prvem testu), se morajo
izolirati v upravljanih izolacijskih objektih (karantenskih
hotelih), če ne morejo zagotoviti verodostojnih dokazil o
varni samoizolaciji. Zahteva po izolaciji v upravljanem
objektu lahko velja tudi za posameznike, ki so okuženi z
virusnimi sevi, ki jih glavni epidemiolog razvrsti kot
posebno zaskrbljujoče glede na okužbo in obolevnost.
Tisti, ki so s testiranjem PCR ali testiranjem protiteles iz
EU / EFTA potrdili , da so že preboleli okužbo s COVID19, so oproščeni karantene. Vsi, ki predložijo veljavno
mednarodno potrdilo o cepljenju z odobrenim cepivom
proti COVID-19, so oproščeni karantene. Povezava do
javno objavljenih pravnih aktov ali obvestil o spremembi:
https://www.covid.is/sub-categories/visiting-iceland

Italija

Ni prosto, izjeme: Sluzbeni,
zdravstveni ali drugi nujen razlog

Da

Test pred vstopom v Ita in po
karanteni

sprejeti odlok Ministrstva za zdravje Italije z dne 31.3., ki
kot pogoj za vstop v Italijo poleg negativnega testa na
Covid-19 (PCR ali antigenski), samoizjave in prijave na
lokalno zdravstveno ustanovo (ASL) obvezne 5 dnevne
karantene ter ponovnega testa na Covid-19 po izteku
karantene, PODALJŠAN DO 15. MAJA 2021.

Izrael

Ni prosto, izjeme: Tuji državljani
potrebujejo za vstop v Izrael
predhodno dovoljenje Uprave za
prebivalstvo in imigracijo ali
Ministrstva za zunanje zadeve
Izraela. Slovenski državljani lahko za
dovoljenje zaprosijo na
Veleposlaništvu Države Izrael na
Dunaju. Dovoljenje za vstop v Izrael
se lahko izda za obiske ožjih
sorodnikov, tuje študente na
izmenjavi ali študiju v Izraelu, tuje
eksperte, poslovneže in zaposlene
delavce, kulturnike in profesionalne
športnike, prostovoljce v socialnih
storitvah in kmetijstvu, paciente, ki
potujejo na nujno zdravljenje, verske
delavce, diplomate in tuje novinarje.
Celotna informacija je na spletni
strani: https://www.gov.
il/en/departments/news/border_closin
g_coronavirus_14062020

Potniki morajo za vstop v Izrael
predložiti negativen PCR test na
Covid-19, ki ne sme biti starejši od 72
ur, in potovalno zdravstveno
zavarovanje, ki krije stroške
zdravljenja zaradi Covid-19. Ob
vstopu v Izrael morajo potniki opraviti
ponoven PCR test na letališču.

Ob prihodu v Izrael velja obveznost
14-dnevne karantene, ki jo je mogoče
skrajšati na 10 dni s testiranjem na
Covid-19 ob začetku in ponovno na 9.
dan karantene ob pogoju, da sta oba
testa negativna.

Vsi potniki, ki potujejo v Izrael ali iz njega, se morajo v 24
urah pred potovanjem registrirati prek spletne strani:
https://www.gov.il/en/departments/air-travel-covid19israel

Japonska

Karantena ()

DA. Dva PCR testa - prvi v 72 urah
Karantena traja 14 dni in je ni mogoče
pred poletom na Japonsko in drugi ob prekiniti s testom.
vstopu na Japonsko na mednarodnem
letališču.

Hkrati z obveznima dvema PRC testoma in 14 dnevno
karanteno, morajo slovenski državljani izpolniti vprašalnik
o zdravstvenem stanju, naložiti dve aplikaciji (eno o
sledenju lokacije, drugo o socialnih kontaktih). Naložiti si
morajo skype in odgovoriti na skype klic, v primeru, da ga
prejmejo in je vezan na potrditev lokacije. Prav tako
morajo v aplikaciji Google maps vključiti opcijo
shranjevanja lokacij. Podatke o slednjih morajo rpedložiti
zdravstvenim oblastem v primeru, da zbolijo za covid-19.
Prav tako morajo predložiti garanatno pismo japonskega
gostitelja, ki zagotavlja ga bo slovenski državljan na
japonskem spoštoval vsa pravila, vezan na covid, in so
za slovenskega državljana tudi pravno odgovorni.
Slovenski potniki morajo tudi predložiti vabilo japonske
strani za obisk Japonkse. opomba: slednja pravila v
praksi sicer ne delujejo, saj je zaenkrat vstop na
Japonsko prepovedan za vse tujce, razen za tuje
diplomate in tuje rezidente.

Jordanija

Ni prosto, izjeme: Potnikom ni
dovoljen tranzit skozi Jordanijo več
kot 10 ur. Potniki morajo imeti
zdravstveno zavarovanje, ki velja za
celotno obdobje nameravanega
bivanja. Ukrep ne velja za državljane
Jordanije, potnike mlajše od 5 let ter
potnike z diplomatskim potnim listom,
ki potujejo službeno.

Potniki, ki vstopajo ali prehajajo skozi
Jordanijo, morajo imeti zdravniško
potrdilo z negativnim rezultatom PCR
za COVID-19, izdanim največ 72 ur
pred prihodom - ukrep ne velja za
potnike, mlajše od 5 let in za potnike z
diplomatskim potnim listom, ki
potujejo službeno. Potniki, ki potujejo
v Aman ob prihodu opravijo PCR test
COVID-19, ki ga je potrebno pred
odhodom plačati na https:
//registration.questlabjo.com/. Potniki,
ki potujejo v Aqabo opravijo plačilo na
https://COVID19.biolab.jo. Elektronski
račun s QR kodo potrjuje plačilo ukrep ne velja za potnike, mlajše od 5
let in za potnike z diplomatskim
potnim listom, ki potujejo službeno.

Potrdilo o negativnem PCR izvidu mora izdati
pooblaščeni laboratorij, podrobnosti najdete na https:
//www.visitjordan.gov.jo/Labs-List.html.
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Karantena ()

Da. Pred potovanjem predložiti
Ne.
negativni rezultat na PCR test, ki ga je
treba opraviti v 48 urah pred
potovanjem. V nekaterih primerih RoK
zahteva prevod in notarsko overitev
testov (slednje je odvisno od zahtev
posameznega veleposlaništva RoK).
Izpolniti je treba tudi vprašalnik o
zdravstvenem stanju, ki se ga
običajno izpolni na letalu in preda
zdravstvenim oblastem na letališču.

Karantena in test

Opombe

Ne glede na rezultat testa, je obvezna 14-dnevna
karantena in sicer v prostorih, ki jih določi država.
Nastanitev mora kriti posameznik; stroški namestitve pa
znašajo okrog 74 EUR na dan. Le korejski državljani in
tuji rezidenti lahko izvedejo karanteno na domu.

Kanada

Karantena ()

Da. Negativni PCR test se zahteva
pred vkrcanjem na letalo za Kanado
(veljavnost do 72 ur pred vkrcanjem
na letalo). Na letališču v Torontu se
zahteva vnovično testiranje po metodi
PCR. Od 15.2.2021 naprej bo
negativni PCR test (veljavnost do 72
ur pred prehodom meje) potreben tudi
za prehod kopenske meje z ZDA
(določene izjeme se nanašajo zlasti
na potnike na nujnem potovanju).

Od 22.2.2021 je napovedana
uveljavitev ukrepa obveznega PCR
testiranja prihajajočih potnikov in
obvezne nastanitve v izbranem
določenem “karantenskem” hotelu na
stroške potnika (ocenjene na 2000
CAD za tri nočitve na osebo).
Preostanek 14 dnevne karantene
bodo potniki z negativnim izzidom
testa na letališču lahko preživeli
doma. Napovedan bo okrepljen
nadzor nad izvajanjem karantene na
domu. V primeru pozitivne testa bodo
prihajajoči potniki napoteni v posebne
vladne namestitvene prostore, kjer
bodo preživeli preostanek 14 dnevne
karantene.

Mednarodni letalski promet trenutno poteka zgolj v štirih
kanadskih mestih – Torontu, Vancouverju, Calgaryju in
Montrealu. Od 22.2.2021 naprej bodo v navedenih
mestih vsi prihajajoči potniki napoteni v karantenske
hotele.

Katar

Ni prosto, izjeme: Potnikom ni
dovoljen prost vstop v Katar. Ukrep
ne velja za: državljane Bahrajna,
Kuvajta, Omana, Katarja, Savdske
Arabije in Združenih arabskih
emiratov, njihove zakonce in otroke
(potovati morajo skupaj) ter za
potnike z dovoljenjem za stalno
prebivanje, ki ga je izdal Katar.
Imetniki začasnega dovoljenja za
bivanje, ki so trenutno v Katarju in
želijo potovati in se vrniti, bodo ob
odhodu samodejno prejeli izjemno
dovoljenje za ponoven vstop. Izjemno
dovoljenje lahko imetniki začasnega
dovoljenja za bivanje pridobijo na
portalu preko spletnega mesta "Katar
Portal".

DA; Ob prihodu morajo potniki opraviti
PCR test za COVID-19. To ne velja za
potnike z zdravniškim potrdilom z
negativnim rezultatom PCR za
COVID-19, izdanim največ 48 ur pred
odhodom. Potrdilo mora izdati
pooblaščeni preskusni center,
naveden na https://covid19.moph.gov.
qa/EN/Pages/Countries-ClassifiedLow-Risk-of-COVID-19.aspx

Podrobnosti o karanteni so navedene
na https://covid19.moph.gov.
qa/EN/Pages/Qatar-Travel-Policyy.
aspx. Potniki mlajši od 54 let, ki
prihajajo iz Danske, Nizozemske,
Južne Afrike ali Združenega
kraljestva morajo imeti karantensko
rezervacijo hotela za 7 dni.
Rezervacijo lahko opravijo na https:
//www.qatarairwaysholidays.com/qaen/welcome-home-7-nightbooking/overview

Kazahstan

Ni prosto, izjeme: •osebje diplomatske
službe države in tujih držav ter člane
njihovih družin; •tujce, ki prispejo za
stalno prebivanje v Republiko
Kazahstan, ob predložitvi dokazil; •
državljane Republike Kazahstan, ki
imajo dovoljenje za prebivanje tujih
držav ali imajo dovoljenje za začasno
bivanje na svojem ozemlju (samo za
bivanje na ozemlju Ruske federacije
in Republike Belorusije) in njihovi
mladoletni otroci - največ enkrat v 90
dneh; •tujce, ki v Republiko
Kazahstan prispejo prek letalskih
kontrolnih točk za nadaljnji odhod ali
odhod prek avtomobilskih kontrolnih
točk v državo državljanstva na
zahtevo diplomatskih predstavništev
in konzularnih uradov svojih držav, če
je to omogočeno po dogovoru in ob
pomoči diplomatskih predstavništev in
konzularnih uradov teh držav; •
voznike, ki se ukvarjajo z
mednarodnim prevozom tovora
(največ 2 voznika na tovorno vozilo),
ob prisotnosti vozniških dovoljenj
ustrezne kategorije in lastniki blaga, ki
opravljajo kmetijske dejavnosti - ob
predložitvi dokumentov, ki potrjujejo
izvajanje kmetijskih dejavnosti (glede
na seznam in vzorce dokumentov, ki
jih je odobrilo Ministrstvo za
kmetijstvo Republike Kazahstan);

Vsi ki pridejo v Kazahstan z letali
morajo poleg termometrije in
vprašalnikov predložiti tudi potrdilo o
opravljenem testu COVID-19 po
metodi PCR (rezultat mora biti
negativen), narejen manj kot 72 ur
pred prehodom državne meje.
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Kirgizistan

Ni prosto, izjeme:

Vlada Kirgizistana je 4. decembra
2020 sprejela odločitev o ponovnem
sprejemu državljanov tujih držav in
oseb brez državljanstva v državo, ki
prihajajo v Kirgizistan prek kontrolnih
točk mednarodnih letališč "Manas",
"Osh", "Issyk-Kul", v skladu z
zahtevami Akcijskih algoritmov za
preprečevanje uvoza in širjenja
okužbe s koronavirusom COVID-19, v
zvezi z državljani tujih držav in
osebami brez državljanstva, ki
prispejo v Kirgizistan. Tako lahko od
4. decembra 2020 tuji državljani in
osebe brez državljanstva v
Kirgizistana prispejo z rednimi leti v
skladu s postopkom, določenim z
zakonodajo Kirgizistana. Ministrstvo
opozarja, da so v skladu z navedenimi
postopki državljani tujih držav in
osebe brez državljanstva na letalu, ki
potuje v Kirgizistan, dovoljeni ob
predložitvi rezultatov PCR testa, ki
kaže na odsotnost okužbe s
koronavirusom, opravljenega v
zadnjih 72 urah (3 dni). Ob prihodu v
Kirgizistan bodo zaposleni na
sanitarnih in karantenskih točkah
(SQP) preverili tudi razpoložljivost
rezultatov PCR študij in termometrije
potnikov na letalu. V primeru izteka
PCR testa (72 ur) zaradi objektivnih
razlogov, povezanih s trajanjem leta
ali zamudo leta, morajo tuji državljani
in osebe brez državljanstva opraviti
PCR test v kraju prihoda.

Karantena in test

Republiški štab je odobril nova pravila za prehod meje
Kirgizistana po zraku in kopnem. Veljali bodo tako za tuje
državljane kot za državljane Kirgizistana. Novi algoritmi
so bili odobreni za preprečevanje uvoza in širjenja
okužbe s koronavirusom v Kirgizistanu. Postopki za
potnike na mednarodnih in domačih letih: •Na vseh
stopnjah predletnih postopkov in pred vkrcanjem morajo
potniki upoštevati način maske in razdaljo; •Izvedba
termometrije potnikov na letalu / v prihodih letaliških
kompleksov; •V primeru suma na okužbo s
koronavirusom pri potniku / potnikih je treba opazovati /
izolirati tudi potnike v bližini 6-8 sedežev za nadaljnje
opazovanje s strani zdravnikov; •Če je treba določiti krog
kontaktnih oseb, mednarodno letališče Manas OJSC
sezname potnikov prenese zaposlenim na sanitarnih in
karantenskih točkah; •Potniki brez kliničnih manifestacij
so sprejeti za nadaljnje potovanje po poti. Postopki za
tuje državljane / osebe brez državljanstva in tuje
strokovnjake, ki bivajo na ozemlju Kirgizistana za
opravljanje delovnih dejavnosti: •Ustrezne vladne
agencije ministrstvu za zdravje Kirgizistana dajo
dovoljenje, da Državno mejno službo obvestijo o bivanju;
•Pri prehodu državne meje se opravi termometrija; •Če se
odkrijejo klinične manifestacije, se izvede ograja za PCR
analizo, hospitalizacijo; •Osebe, ki nimajo kliničnih
manifestacij, mora stranka, ki vabi, odpeljati na mesta, ki
jih je vnaprej pripravila, preden prejme rezultat analize
PCR; •Z negativno PCR analizo je dovoljeno iti na delo. •
V skladu z odredbo vlade se v zvezi s tujimi državljani /
osebami brez državljanstva (specialisti) organizacija
pogojev za opazovanje, PCR in prevoz izvaja na stroške
stranke, ki vabi. Postopki za osebe, ki v Kirgizistan
prihajajo po cesti: •Dosledno upoštevanje režima maske;
•Izvajanje termometrije potnikov v vozilu; •Če se odkrijejo
klinične manifestacije koronavirusa, se opravi vzorčenje
za PCR analizo z nadaljnjo hospitalizacijo. Kontaktni
osebi namestijo mobilno aplikacijo "Stop COVID-19 KG"
in jih spustijo naprej.

Kitajska

Karantena (14 dni)

48 ur pred vkrcanjem

1. Da bi zmanjšali tveganje za prenos okužb med
tranzitom osebe, ki potujejo iz Slovenije na Kitajsko lahko
opravijo le en tranzit. Razen državljanov države, iz katere
je neposreden let na Kitajsko in kitajskih državljanov, ki
imajo v tej državi stalno prebivališče. Osebe, ki potujejo
preko tretje državo, da pridejo na Kitajsko, morajo
opraviti test nukleinske kisline in test protiteles IgM ter
zaprositi za kodo HS / HDC Code v državi odhoda in v
državi tranzita. Če oseba ne bo imela kode HS / kode
HDC kitajskega veleposlaništva v državi svojega odhoda,
kitajsko veleposlaništvo v tranzitni državi ne bo sprejelo
vloge za kode HS / kode HDC v tranzitni državi. 2.
Osebe, ki so prebolele okužbo s Covid-19, morajo
predložiti zdravstveno potrdilo o pregledu pljuč ali CT, ter
dve potrdili o negativnem testu PCR (24-urnim
presledkom). Če so zgornji pogoji izpolnjeni, mora oseba
po 14 dneh samo izolacije in spremljanja zdravstvenega
stanja v 48 urah pred vkrcanjem na letalo predložiti
potrdilo o negativnih testih na nukleinsko kislino in
protitelesa IgM. Če je rezultat testa protitelesa IgM in IgG
pozitiven zaradi cepljenja proti Covid-19 je treba priložiti
potrdilo o cepljenju.

Kolumbija

Karantena ()

Da, zahteva se negativni test za vse
potnike, ne glede na državljanstvo in
starost, ki mora biti opravljen največ
96 ur pred vkrcanjem. Potniki, ki
priletijo v Kolumbijo brez testa, ga
morajo obvezno in na svoje stroške
opraviti takoj po prihodu.

Kosovo

Ni prosto, izjeme: V primeru tranzita
čez RKS negativni test pri vstopu ni
potreben, podpisati pa je potrebno
izjavo, da bodo v roku 3 ur zapustili
ozemlje RKS. Poklicni prevozniki
(vozniki) ne potrebujejo predložiti
negativnega testa za vstop na
Kosovo.

Da - Od 26.9. morajo tuji državljani, ki /
prihajajo na RKS iz držav z visokim
tveganjem (seznam ECDC, ki se
posodablja vsaka dva tedna) pri
vstopu predložiti negativni PCR test,
ki ni starejši od 72h.

/

Kostarika

Prosto

NE. Od 26.10.2020 potnikom, ki v
Kostariko potujejo z letalom, ni
potrebno več predložiti negativnega
PCR testa. V kolikor potnik kaže
simptome okužbe, bo ob prihodu
testiran. V kolikor bo test pozitiven,
mu bo odrejena 14-dnevna karantena.

Ob vstopu je potrebno predložiti povratno letalsko
vozovnico ali drugo dokazilo o izstopu iz države pred
potekom dovoljenega bivanja v Kostariki. Prav tako je
potrebno predložiti mednarodno potovalno zdravstveno
zavarovanje v angleškem ali španskem jeziku z
zavarovalno vsoto v višini najmanj 50.000 USD, ki
pokriva zdravljenje zaradi okužbe s koronavirusom, in
vsoto v višini vsaj 2000 USD za stroške namestitve
(karantene) zaradi okužbe. Zavarovanje mora biti
veljavno v času bivanja v Kostariki. Zavarovanje se lahko
kupi tudi ob prihodu na letališče pri zavarovalnici
odobreni s strani SUGESE (General Superintendency
Insurance Insurance of Costa Rica). Potniki morajo 48 ur
pred vkrcanjem na letalo izpolniti elektronski
epidemiološki obrazec (Pase de Salud), ki je na voljo na
naslednji povezavi - https://salud.go.cr/. Potniki morajo
ob prihodu nositi zaščitne maske. Prehod čez kopenske
meje je mogoč v izjemnih primerih.

Kuba

Karantena ()

Da. Potniki morajo ob prehodu meje
Glej odgovor 2. in 3.
opraviti PCR test, katerega rezultate
je znan v 24 urah. Po petih dneh
bivanja na Kubi morajo PCR test
ponoviti. V času do rezultatov drugega
testa morajo ostati v samo-izolaciji na
naslovu, ki so ga navedli ob vstopu v
državo.

Kuvajt

Ni prosto, izjeme: Diplomati, otroci
Da, 96 ur pred odhodom.
mlajši od 6 let, potniki v tranzitu,
prebivalci Kuvajta, ki so opravili test v
Kuvajtu in se vračajo v državo v roku
4 dni.

Potniki, ki priletijo v Kolumbijo brez
negativnega testa, morajo obvezno
opraviti test in začeti 14-dnevno
karanteno. Ta se prekine, če je
rezultat testa, opravljenega po
prihodu negativen

V primeru okužbe se posamezniku
odredi 14-dnevna karantena.
Karantena se lahko prestaja v hotelu,
ki to omogoča, ali v zasebni
namestitvi. Država ne nudi posebnih
objektov za prestajanje karantene.

Opombe

Največ 24 ur jn najmanj uro pred vkrcanjem morajo
potniki izpolniti tudi obrazec o zdravstvenem stanju,
dostopen na spletni strani urada za imigracijo.

Vsi potniki si morajo naložiti aplikaciji "Shlonik" in KuwaitMasafer". Imetniki diplomatskih ali posebnih potnih listov
morajo pred potovanjem pridobiti dovoljenje
veleposlaništva Kuvajta. Rezidentom, ki so Kuvajt
zapustili pred 1.9.2020 vstop ni dovoljen.
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Latvija

Ni prosto, izjeme:

DA

Karantena in test

Opombe

Libanon

Ni prosto, izjeme: Vojaško,
diplomatsko, humanitarno,
zdravstveno osebje, državne
delegacije

DA, opravljen največ 96 ur pred
vstopom v državo

NE

Lihtenštajn

Karantena ()

Da. PCR test, ki ni starejši od 72 ur
(od 8.2.2021 dalje)

Možna prekinitev 7. dan s hitrim
testom.

Litva

Karantena ()

Da

DA, možnost prekinitve karantene po
10 dneh z dodatnim testiranjem

Luksemburg

Prosto

Test za letalske potnike, ki ni starejši
od 72 ur

Madžarska

Ni prosto, izjeme: Od 1. maja 2021
velja dogovor med Slovenijo in
Madžarsko o vzajemnem priznavanju
potrdil o cepljenju proti Covid-19, ki so
izdana v Sloveniji oziroma na
Madžarskem. To pomeni, da se
potrdilom o cepljenju, izdanih v eni
državi, prizna enake pravne učinke,
kot bi bila izdana v drugi državi,
skladno z notranjepravno ureditvijo
posamezne države. Drugi nameni,
zaradi katerih je mogoče uveljaviti
izjemo od splošne prepovedi vstopa
tujih državljanov na Madžarsko: (1)
sodelovanje v sodnih postopkih pred
madžarskimi sodišči na podlagi
uradnega vabila sodišča oziroma
drugega pristojnega organa; (2)
poslovni obisk oz. opravljanje
dejavnosti, ki se izvaja na podlagi
vabila madžarskega organa javne
uprave ali podetja; (3) zdravljenje na
Madžarskem na podlagi potrdila
zdravstvene inštitucije, kjer bo
zdravljenje potekalo; (4) opravljanje
študijskih obveznosti na podlagi
potrdila izobraževalne ustanove; (5)
izvajanje storitev v potniškem
prometu na podlagi potrdila
delodajalca; (6) udeležba na
pomembnih družinskih dogodkih
(poroka, krst, pogreb); (7) skrb za
ožjega družinskega člana skladno s
V. poglavjem družinskega zakonika iz
leta 2013; (8) udeležba na uradnih
športnih, kulturnih ali verskih
dogodkih mednarodnega pomena.

DA - za vstop na Madžarsko se
zahteva dva negativna PCR testa, prvi
se lahko opravi v drugi državi članici
EU ali schengenski državi, drugi pa na
Madžarskem.

Malezija

Ni prosto, izjeme: Tujcem je dovoljen
vstop v Malezijo samo po predhodni
odobritvi pristojnega veleposlaništva
Malezije.

Malta

Prosto

Maroko

Ni prosto, izjeme: Od 6. septembra
DA
dalje lahko v Maroko, poleg maroških
dražvljanov in reziedntov ter njihovih
družinskih članov, vstopijo tudi tuji
državljani, ki opravljajo uradne vladne
posle, ali tisti, ki jih povabijo maroška
podjetja, če predložijo kopijo svojega
vabila. Podjetje mora vabilo ožigosati,
podpisati ga mora direktor podjetja,
navedene pa morajo biti tudi
informacije o potniku (štev. PL,
namen obiska, podrobnosti o
nastanitvi). Vstop je dovoljen tudi
tistim tujim državljanom, ki za vstop v
Maroko ne potrebujejo vize in imajo
potrjeno hotelsko rezervacijo v
Maroku. V obeh primerih je potrebno
predložiti še zdravstveni obrazec
(dostopen na www.onda.ma/form.
php) in test PCA na pristonost Covid19, ki ni starejši od 72 ur.

Testiranje je možno za vse, ki kažejo Več na spletni strani VPA: http://www.pariz.
simptome okužbe s Covid-19, za
veleposlanistvo.si/index.php?id=6121
tvegane stike, za potovanje in če test
zahteva podjetje oziroma delodajalec.
O predpisani obvezni karanteni ni
zanesljivih javno dostopnih informacij.

Mehika

Prosto

NE. Ob vstopu v državo ni predvidena
karantena. V kolikor kaže oseba
znake okužbe, se ji odredi karantena,
ki v Mehiki traja 14 dni. V Mehiki ni
posebnih objektov za namestitev
obiskovalcev v času karantene. Vsi
obiskovalci morajo imeti ustrezno
potovalno zdravstveno zavarovanje,
na podlagi katerega zavarovalnica
nudi pomoč v primeru zdravljenja in
nastanitve v času karantene.

Od 11. do 25. februarja je vstop v Latvijo prepovedan.
Izjema so 'pomembni razlogi', t.j. nujni in bistveni razlogi
med katere se uvrščajo: zaposlitev, delovna obveznost,
usposabljanje, študij, združevanje družine, zdravstvene
storitve, tranzit, spremstvo mladoletnika, stalna vrnitev ali
udeležba na pogrebu.

Litva je zaradi mutacij COVID-19 in s tem povezanih
tveganj za širjenje uvedla strožje ukrepe za nadzor pri
potnikih/prihodih v državo. 22.1. je LT posodobila/razširila
seznam prizadetih držav, ki bo začel veljati 25.1.2021.
Na seznam prizadetih držav so vključene Velika Britanija
ter Južnoafriška republika, druge države, kjer so odkrili
mutacije in države EU, ki so na zemljevidu ECDC
označene z rdečo. Slovenija je v novem seznamu
uvrščena med prizadete države: https://koronastop.lrv.
lt/lt/naujienos/paveiktu-saliu-sarase-valstybes-kuriosenustatytas-koronaviruso-mutaciju-plitimas Vse osebe, ki
iz prizadetih držav prispejo od 25. januarja, bodo morale
opraviti test 48 urah pred prihodom v državo ali takoj ob
prihodu v Litvo. Ne glede na to sledi obvezna 14-dnevna
samoizolacija, ki se lahko skrajša na lastne stroške po
10-dneh s ponovnim testiranjem. Za osebe, ki prihajajo iz
držav s potrjenimi primeri mutiranega virusa bodo veljali
strožji samoizolacijski pogoji.

DA. V primeru odrejene karantene
ima tuji državljan možnost predlagati
izvedbo dveh testiranj v petih dneh z
vsaj 48 urnim razmikom. V primeru
dveh negativnih testov se tujemu
državljanu prizna izjema od odrejene
karantene.

Ob vstopu je obvezna samoizolacija
za 14 dni.

NE

Mehika v času pandemije ni zaprla mej, vendar na
podlagi usmeritev WHO priporoča omejitev nenujnih
potovanj v državo. V skladu s tem lahko mejni organi
zavrnejo vstop v državo v primeru nenujnih potovanj.
Imigracijski organi lahko zavrnejo vstop in kaznujejo
obiskovalce, ki ne upoštevajo sanitarnih ukrepov in
potujejo s simptomi.
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Moldavija

Ni prosto, izjeme: Otroci do 5 let
Da, za vse potnike
starosti, vozniki in osebje tovornih in
potniških vozil ter letal, člani uradnih
delegacij, delavci obmejnih služb,
tranzitni potniki in osebe s potrdilom
po opravljenem cepljenju proti covidu19. Akreditirani

Zahtevan test

Karantena in test

Monako

Ni prosto, izjeme: Vstop v Monako ni
omejen v smislu namena potovanja,
potreben je le negativen test (< 72h),
če oseba prihaja iz "rdečih in temnooranžnih držav" (lestvica ECDC).
Omejitve vstopa ne veljajo za osebe,
ki prihajajo iz Francije.

DA

Za tuje državljane (razen za
Informacije so objavljene na spletni strani VPA: http:
prebivalce Francije), ki prihajajo iz
//www.pariz.veleposlanistvo.si/index.php?id=6160
držav izven evropskega prostora ali iz
držav v evropskem prostoru, v katerih
je skupna incidenca novokuženih s
Covid-19 v zadnjih 14 dneh višja od
60 na 100.000 prebivalcev, vstop brez
testa, ki ni starejši od 72 ur, ni
dovoljen. Monaški rezidenti in osebe,
ki imajo v Monaku urejeno
zdravstveno zavarovanje, lahko
vstopijo v Monako iz omenjenih držav
brez testa, pod pogojem, da se
testirajo v Monaku in v samoizolaciji
počakajo na rezultate testa. V primeru
zavrnitve testa ali pozitivnih rezultatov
je odrejena 14-dnevna karantena, ki
se lahko glede na (a)simptomatskost
in ponovni negativni test tudi skrajša.

Mongolija

Karantena ()

DA. Negativen test (PCR) 72 ur pred
prihodom

DA. Karantena ne/potrdilo o cepljenju VN VP Mongolije A-21/33
- samo 7 dni samo izolacije

Nemčija

Karantena ()

DA - test je obvezen in ga je potrebno
opraviti v 48-ih urah pred vstopom v
državo. Rezultat testa mora biti v
tiskani ali elektronski obliki v
angleškem, nemškem ali francoskem
jeziku. Sprejemajo se PCR, LAMP1,
TMA2, kot tudi hitri antigenski testi, v
kolikor izpolnjujejo osnovne kriterije, ki
jih priporoča WHO (občutljivost: 80%
ali več, specifičnost: 97% ali več v
primerjavi s PCR testi). V primeru
dvoma, da antigenski test izpolnjuje
predpisane pogoje, imajo pravico
pristojni organi tak test zavrniti (in s
tem tudi vstop v državo).

Potniki iz Slovenije morajo v 48 urah
pred vstopom v Nemčijo opraviti
testiranje. Predvidena je karantena,
izjeme določajo zvezne dežele.
Karanteno je možno prekiniti z
negativnim izvidom testiranja
(testiranje je možno najprej 5. dan od
začetka karantene). Slovenija je od
24. 1. 2021 na seznamu območij z
visoko incidenco okužb. Od
14.01.2021 je obvezno dvostopenjsko
testiranje pri vstopu v državo (t.i.
strategija dveh testov). Potniki, ki
vstopajo v Nemčijo iz rizičnih območij,
morajo najkasneje v roku 48-ih urah
po vstopu dokazati, da niso okuženi s
SARS-CoV-2: krajevno pristojnemu
uradu za zdravje morajo predložiti
negativen izvid testiranja, ki ga lahko
opravijo bodisi v 48 urah pred bodisi
tik po vstopu v Nemčijo. Potniki, ki so
se v zadnjih 10-ih dneh pred vstopom
v Nemčijo nahajali na območjih z
visoko incidenco okužb ali v območjih,
kjer se širijo mutacije virusa državah,
kjer se širijo določene mutacije virusa,
morajo test opraviti še pred vstopom v
državo in ga v primeru mejnega
nadzora predložiti nadzornemu
organu (in po vstopu v državo
pristojnemu uradu za zdravje).

Potniki, ki v Nemčijo prihajajo iz Slovenije morajo pred
vstopom v državo (od 24.01.2021 dalje) izpolniti
elektronsko prijavo na www.einreiseanmeldung.de;
opraviti test v 48-ih urah pred vstopom v državo; iti v 10dnevno karanteno, ki se jo s (ponovnim) negativnim
testom lahko predhodno prekinejo (vendar ne prej kot po
petih dneh). Od 30. 3. 2021 (zaenkrat do 12. 5.) velja
obvezno testiranje pred vstopom v Nemčijo za vse
potnike v letalskem prometu. Vkrcanje na letalo in vstop v
Nemčijo sta mogoča le z negativnim izvidom testiranja.

Nepal

Ni prosto, izjeme: Brez predhodnega Da. Rezultat testa ne sme biti starejpi
dovoljenja lahko v Nepal vstopijo tujci, od 72 ur. Testa ne potrebujejo otroci
ki so zaposleni na diplomatskih
mlajši od 5 let.
predstavništvih ali v mednarodnih
organizacijah ter njihovi družinski
člani. Vsi ostali tujci morajo za vstop
pridobiti turistično vizo oz. imeti pisno
dovoljenje s strani indijskih vladnih
institucij za podelitev vize ob prihodu
v državo.

Če je test na 5. dan karantene
negativen, se jo lahko zapusti.

Dilpmatska predstavništva Nepala v tujini so pričela z
izdajanjem turističnih vizumov.

Nizozemska

Karantena ()

DA. Nizozemska odsvetuje vsa
DA, 10 dni, možnost prekinitve z
potovanja v in iz države. Veljajo
negativnim testom po 5 dneh.
naslednji vstopni pogoji: Ob prihodu z
letalom: - negativen PCR test, ki ob
vkrcanju ni starejši od 24 ur, ALI negativen PRC test, ki ob prihodu na
Nizozemsko ni starejši od 72 ur, IN
negativen hitri test, ki ob vkrcanju na
letalo ni starejši od 24 ur. V primeru
letališkega tranzita zadostuje
negativen PCR test, ki ni starejši od
72 ur. Če ste Covid-19 preboleli, lahko
vstopate na NL z naslednjimi dokazili:
-pozitiven PCR test, opravljen pred ne
več kot 8 in ne manj kot 2 tedni, in pozitiven PRC test, opravljen največ
72 ur pred vstopom na NL, in negativen hitri test, ki ob vkrcanju na
letalo ni starejši od 24 ur, ALI potrdilo
zdravnika, da potnik ni več kužen, ki
ob vkrcanju na letalo ne sme biti
starejše od 72 ur. Ob prihodu z
vlakom ali avtobusom: Negativni PCR
test se zahteva za prihode preko
povezav IC Berlin, ICE
Frankfurt/Basel, Thalys, Eurostar, IC
Direct Brussels in mednarodnih linij
Flixbusa. Ob prihodu z osebnim
avtomobilom: Test trenutno ni
zahtevan. Otroci do vključno 12 leta
so izvzeti iz zahteve po testiranju.

Opombe
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Norveška

Ni prosto, izjeme: •osebe, ki so na
Norveškem v delovnem razmerju •
napoteni delavci v kritični infrastrukturi
•osebe, ki živijo na Norveškem •
osebe, ki imajo na Norveškem
nepremičnino •osebe, ki se šolajo na
Norveškem •zakonci ali zunajzakonski
partnerji, starši, stari starši, otroci,
vnuki, bratje in sestre, zaročenci ali
zaročenke rezidentov Norveške •če
potujete na Norveško z namenom
poroke •dekleta ali fantje, s katerim
ste že vsaj devet mesecev v zvezi in
ki ste ga vsaj enkrat fizično spoznali,
z otroci •zakonci, zunajzakonski
partnerji in otroci norveškega
državljana, ki živijo v tujini in ki skupaj
z norveškim državljanom potujejo na
obisk na Norveško •udeležba pogreba
sorodnika ali zakonca

Da, zahtevan test, ki ni starejši od 24
ur IN testiranje s hitrim testom na
meji. V primeru pozitivnega hitrega
testa, je potreben še PCR test. V
kolikor potnik prihaja iz Južne Afrike,
Združenega kraljestva, Irske,
Nizozemske, Avstrije, Portugalske ali
Brazilije, je na meji potreben PCR
test. Izjema velja za: člane
diplomatskih predstavništev na
Norveškem in družinske člane, ki so
del njihovega gospodinjstva, vključno
z nerezidenčnimi diplomati in
diplomatskimi kurirji, osebami, ki so
bistvenega pomena za pravilno
delovanje kritičnih javnih funkcij,
voznike tovornega in potniškega
prometa, delovne migrante iz Švedske
ali Finske, osebe, ki so v zadnjih 6
mesecih prebolele Covid-19, in to
lahko potrdijo z odobreno
laboratorijsko metodo rt-PCR za
SARS-CoV-2. OD 19. 4. za otroke,
mlajše od 12 let, ne velja več
opravičenost testiranja, vendar hkrati
k testiranju ne bodo prisiljeni, v kolikor
bi se upirali.

7 do 10 dni. Za krajšanje karantene iz
10 na 7 dni je potrebno opraviti dva
testa na SARS-CoV-2, in sicer je
potrebno prvega opraviti v treh dneh,
drugega pa ne prej kot sedem dni po
prihodu v državo. Za vstop na
Norveško je potreben negativni test
na SARS-CoV-2, ki ni bil opravljen
kasneje kot 24 ur pred odhodom z
destinacije proti Norveški. Poleg tega
morajo vse osebe, ki so bile v
Združenem kraljestvu, Južni Afriki, na
Irskem, Nizozemskem, v Avstriji, na
Portugalskem in v Braziliji, opraviti
test PCR na norveški meji, pred
vstopom. Karantenska pravila se
poostrujejo in bodo zdaj veljala za
prihode iz vseh držav, z manj
veljavnimi izjemami in večjimi
zahtevami glede testiranja.

Od 1. aprila 2021 morajo osebe, ki želijo vstopiti na
Norveško imeti upravičen razlog vstopa, se pred vstopom
registrirati preko spletnega obrazca, pri sebi imeti potrdilo
o negativnem testu, ki ni starejši od 24 ur, test je lahko
PCR ali hitri antigenski test, ob vstopu opraviti nov hitri
test, počakati na rezultate testa na mestu samem in še
opraviti karanteno na domu ali v karantenskem hotelu.
Na domu se karantena lahko opravi, če je na razpolago
primerno bivanje, kar pomeni, da oseba lahko ohranja
zadostno socialno distanco od drugih, imeti na razpolago
zasebno sobo, svojo kopalnico in ločeno kuhinjo ali
prostor za prehranjevanje. V primeru prihoda na
Norveško z letalom, je potrebno opraviti test 24 ur pred
prvim poletom. Norveškim državljanom vstop na
Norveško, tudi če ne bodo izpolnjevali vse pogoje, ne bo
zavrnjen, bodo pa v tem primeru lahko podvrženi visokim
denarnim kaznim. Kljub negativnemu testu ob vstopu v
državo morajo vse osebe opraviti obvezno karanteno, ki
se lahko prekine 7 dan z drugim negativnim PCR testom.
Ob povratku iz ne nujne poti se karantena mora preživeti
v karantenskem hotelu, ne glede na to, ali gre za
rezidenta, ali nerezidenta države. Test protiteles ne
pomeni izjeme od karantene. Obvezna je registracija
vstopa na Norveško na posebnem obrazcu.

Nova Zelandija

Ni prosto, izjeme: NZ dovoljuje
določene kategorije izjem, ki so
navedene na naslednji povezavi:
https://www.immigration.govt.
nz/about-us/covid-19/border-closuresand-exceptions

Oman

Ni prosto, izjeme: Potnikom, ki so bili
v zadnjih 14 dneh v Braziliji, Etiopiji,
Gani, Gvineji, Libanonu, Nigeriji, Sierri
Leone, Južni Afriki, Sudanu, Tanzaniji
ali v Združenem kraljestvu - velja tudi
za tranzit. Ukrep ne velja za
državljane Omana in njihove
družinske člane, potniki z
diplomatskim potnim listom in njihove
družinske člane ter gospodinjske
delavce državljanov Omana v
spremstvu sponzorja.

Potniki morajo imeti zdravniško
potrdilo z negativnim rezultatom PCR
COVID-19. Test je lahko opravljen
največ 72 ur pred prihodom. Potrdilo
mora biti v arabščini ali angleščini.
Izjeme so potniki, mlajši od 16 let in
potniki z diplomatskim potnim listom.
Potniki se morajo pred prihodom v
državo prijaviti na spletnem mestu
https://covid19.emushrif.
om/traveler/travel. Izpolniti morajo
"prijavni obrazec za potnike" in plačati
test ob prihodu v višini 25 OMR.

Pakistan

Karantena ()

Da - Potniki iz držav na rdečem
seznamu, na katerem je tudi RS,
morajo že ob vkrcanju predložiti
negativni COVID-19 test, ki ni starejši
od 96 ur od trenutka odhoda.

Ob prihodu v Pakistan so vsi potniki
zdravstveno pregledani. Tisti, ki
izkazujejo simptome COVID-19,
morajo opraviti test v 48 urah. V
primeru pozitivnega rezultata morajo
ostati v karanteni, v primeru
negativnega rezultata pa lahko
zapustijo samo-izolacijo. Potniki brez
simptomov morajo kljub
predloženemu negativnemu testu 14
dni ostati v samo-izolaciji.

Palestina

Ni prosto, izjeme: odloča Izrael in ne
Palestina

Palestina nima vpliva na pprehajanje
meje ker o tem odloča Izrael v celoti

odloča Izrael in ne Palestina

Panama

Ni prosto, izjeme: Tehnične posadke,
pomožne posadke, mehaniki in
humanitarno osebje so izvzete iz
določil odloka, vendar morajo
upoštevati varnostne ukrepe, ki jih je
določilo Ministrstvo za zdravje.

DA. Ob prehodu meje je potrebno
predložiti negativni izvid testa na
prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19).
Predloži se PCR ali hitri antigenski
test, pridobiti ga je potrebno največ 48
ur pred potovanjem. V kolikor oseba
ne predloži ustreznega testa, mora
hitri antigenski test opraviti na
letališču. Cena testa je 50 USD.
Rezultat dobi v okvirno 15-20
minutah.

Posamezniku, ki je ob prihodu okužen V Panami je obvezno nošenje mask. Posamezniki, ki ne
s koronavirusom, se odredi vsaj 7nosijo maske, so lahko pridržani in kaznovani.
dnevna karantena v objektih, ki jih v
ta namen določi Ministrstvo za
zdravje (hotel). Po sedmih dneh je
posameznik testiran na koronavirus.
V kolikor je test pozitiven, mora ostati
v karanteni nadaljnjih sedem dni. V
kolikor je po 14 dneh ponovno
pozitiven, se karantena podaljša,
dokler test ni negativen.

Paragvaj

Prosto

DA (72 ur)

Peru

Ni prosto, izjeme:

DA (72 ur)

Poljska

Prosto

Ne.

Razlika pri prehajanju notranje in zunanje meje EU glede
karantenskega režima: (1) Poljska je s 13. junijem
odpravila nadzor in omejitve pri prehodu notranjih meja
EU (svoboden vstop, izstop in tranziti skozi državo brez
obveznosti karantene). (2) Omejitve še naprej ostajajo pri
prehajanju zunanje meje EU. (3) V primeru prehajanja
zunanje meje EU so državljani EU izvzeti iz karantenske
obveznosti ko izvajajo tranzit v svoj kraj prebivališča ali
bivanja.

Portugalska

Ni prosto, izjeme:

DA: Vsi potniki, ki prispejo na
Portugalsko (razen otrok mlajših od
24 mesecev), predložiti dokazilo o
negativnem rezultatu testa RT-PCR
na virus SARS-CoV-2, izveden v 72
urah pred odhodom.

Za potnike, ki prihajajo iz Slovenije, so dovoljena zgolj
nujna potovanja (essential travel – profesionalni razlogi,
študij, združitev družine, zdravstveni ali humanitarni
razlogi). Vsi potniki, ki prispejo na Portugalsko (razen
otrok mlajših od 24 mesecev), predložiti dokazilo o
negativnem rezultatu testa RT-PCR na virus SARS-CoV2, izveden v 72 urah pred odhodom.

Ob vstopu je obvezna 14-dnevna
karantena.

Potniki morajo imeti potrjeno hotelsko rezervacijo za
najmanj 7 dni. https://covid19.emushrif.
om/traveler/accommodation/type ali prek aplikacije
Hmushrif. Ukrep ne velja za potnike, mlajše od 18 let, ki
potujejo sami, potniki, starejše od 60 let, potnike z
dovoljenjem zdravstvenih organov, mornarje s potrdilom
ladijskega posrednika v katerem je navedeno, da bo
letalska družba ali vlada Omana uredila hotel za čas
bivanja. Potniki morajo imeti zavarovanje za kritje
zdravstvenih stroškov zaradi koronavirusa (COVID-19) v
Omanu za en mesec. Izjema so državljani Bahrajna,
Kuvajta, Omana, Katarja, Savdske Arabije in Združenih
arabskih emiratov. Potniki morajo pred odhodom prenesti
aplikaciji Tarassud + in Hmushrif. Ponovno je
vzpostavljen sistem za izdajo vizuma ob prihodu.
Potniki morajo med poletom prek posebne aplikacije oz.
na posebnem formularju vpisati podatke o svojem
počutju in potovanjih v zadnjih 14 dneh.

Izpolnitev izjave o zdravstvenem stanju (24 ur pred
potovanjem), negativen test (72 ur) za starejše od 10 let
ali ustrezno potrdilo o prebolenem COVID-19 v zadnjih
90 dneh, zdravstveno zavarovanje.
DA, 14 dni, možna prekinitev 6. dan

Do najmanj 28. februarja so odpovedani leti iz in v
Evropo. Ob prihodu je sicer potrebno podati izjavo o
zdravstvenem stanju, na letališču se meri temperaturo.
Potniki morajo pred vstopom v Peru izpolniti tudi izjavo.
Policijska ura in trenutno močni ukrepi za zajezitev
COVID-19 (skoraj popolno zaprtje).
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Romunija

Karantena ()

Ne (razen ob uveljavljanju izjem).

Pogoji za oprostitev karantene:
Karantene so oproščeni tisti
vstopajočim, ki so v zadnjih 90. dneh
preboleli okužbo s SARS CoV-2 in
lahko to dokažejo z uradnim
zdravniškim dokumentom. Potrdilo o
okužbi mora biti starejše od 14 dni.
Karantene so oproščeni tudi tisti
vstopajoči, ki so prejeli oba odmerka
cepiva, od prejema drugega odmerka
pa je preteklo najmanj 10 dni. Tudi to
je potrebno dokazati z uradnim
dokumentom, oz. spričevalom o
cepljenju. //////// Pogoji za skrajšano
karanteno: Če vstopajoči v Romunijo
ob vstopu predstavi negativni izvid
testiranja PCR, opravljenega največ
72 ur pred prihodom na romunsko
mejo (v primeru potovanja z zasebnim
prevoznim sredstvom), oz. 72 ur pred
vkrcanjem v sredstvo javnega
mednarodnega prevoza, se
vstopajočemu izreče ukrep izolacije
za 10 dni. Brez negativnega PCR
testa je ta ukrep izrečen za 14 dni.

Mednarodni prevozniki v potniškem prometu so od
potnikov dolžni zahtevati predložitev negativnega izvida,
v nasprotnem primeru morajo potnikom prepovedati
vkrcanje v prevozno sredstvo, ki potuje v Romunijo.
Vkrcanje v prevozno sredstvo se dovoli tudi potnikom, ki
so v zadnjih 90. dneh preboleli okužbo s SARS CoV-2 in
lahko to dokažejo z uradnim zdravniškim dokumentom.
Potrdilo o okužbi mora biti starejše od 14 dni. Vkrcanje se
dovoli tudi potnikom, ki so prejeli oba odmerka cepiva, od
prejema drugega odmerka pa je preteklo najmanj 10 dni,
kar lahko dokažejo z uradnim dokumentom.

Rusija

Ni prosto, izjeme: Vstop v Rusko
DA, ne starejši od 72 ur.
federacijo je mogoč za tuje državljane
naslednjih kategorij: •akreditirani
uslužbenci diplomatsko-konzularnih
predstavništev, mednarodnih
organizacij in njihovih predstavništev,
drugih uradnih predstavništev tujih
držav, ki se nahajajo na ozemlju
Ruske federacije, uradniki Stalnega
odbora Unije, pa tudi družinski člani
teh oseb, vozniki tovornjakov v
mednarodnem cestnem prometu,
letalske posadke , morska in rečna
plovila, vlakovne in lokomotivne
posadke mednarodnega železniškega
prometa, osebje, določeno z
mednarodnimi sporazumi Ruske
federacije na področju železniškega
prometa, uslužbenci Medvladne
kurirske zveze, člani uradnih
delegatov; •osebe, ki so družinski
člani državljanov Ruske federacije; •
osebe v tranzitu skozi letalske
kontrolne točke; •Državljani
Združenega kraljestva Velike Britanije
in Severne Irske, Združene republike
Tanzanije, Republike Turčije,
Švicarske konfederacije, Arabske
republike Egipt, Maldivov, Združenih
arabskih emiratov, Republike
Kazahstan, Kirgizistana, Republike
Koreje, Republike Kube, Republike
Srbije in Japonske, ki potujejo v
Rusko federacijo preko letalskih
kontrolnih točk čez državno mejo
Ruske federacije iz držav
državljanstva. •tuji državljani in osebe
brez državljanstva na osnovi mnenja
pristojnega ministrstva in izkazanega
interesa države.

San Marino

Prosto

Ne

Saudova Arabija

Ni prosto, izjeme: Izjema so imetniki
izhodno/vhodnih vizumov, delovnih
dovoljenj, dovoljenj za bivanje in viz
za obiskovalce izdanih s strani KSA.
Izjema ne velja za potnike, ki so bili v
zadnjih 14 dneh v Argentini, Braziliji,
Egiptu, Franciji, Nemčiji, Indiji,
Indoneziji, Irski (Rep.), Italiji,
Japonski, Libanonu, Pakistanu,
Portugalski, Južni Afriki, Švedski,
Švici, Turčiji, ZDA , Združenih
arabskih emiratih ali Združenem
kraljestvu.

Da, 72 ur pred odhodom iz prve točke
potovanja. Izjema so mlajši od 8 let.

Letov v KSA in iz nje ni. Dovoljeni so le humanitarni,
medevac in repatriacijski leti. Vsi leti morajo pridobiti
dovoljenje GACA. Slovenskim državljanom vstop v KSA
ni dovoljen, razen imetnikom vizumov izdanih s strani
KSA, ki v zadnjih 14 dneh niso bili v Argentini, Braziliji,
Egiptu, Franciji, Nemčiji, Indiji, Indoneziji, Irski (Rep.),
Italiji, Japonski, Libanonu, Pakistanu, Portugalski, Južni
Afriki, Švedski, Švici, Turčiji, ZDA , Združenih arabskih
emiratih ali Združenem kraljestvu. Potniki morajo ob
vstopu predložiti izpolnjen obrazec o zdravstvenem
stanju. Letalske družbe lahko veljavnost vizumov
preverijo na: https://muqeem.sa/#/visa-validity/check.

Severna Koreja

Ni prosto, izjeme: Ni možno pridobiti
podatkov.

Ni možno pridobiti podatkov.

Vse zračne in železniške poti v Severno Korejo in iz nje
so začasno ukinjene od 31. januarja 2020.

Severna Makedonija

Prosto

Singapur

Karantena ()

Slovaška

Karantena ()

Srbija

Ni prosto, izjeme: Od 20.1. je
omogočen poslovni obisk v Srbiji s
pomočjo naknadnega testiranja.
Postopek se vodi preko Gospodarske
zbornice Srbije.

Tuji državljani in osebe brez
državljanstva, ki prispejo v Rusijo,
morajo opraviti PCR test za okužbo s
koronavirusom najpozneje 72 ur pred
odhodom.

Ker se v zadnjem času pojavlja več primerov, o katerih
sta poročali Finska in Turčija, bodo morali vsi potniki, ki v
Singapur vstopijo od 28. novembra 2020 23:59 ur dalje,
in so v zadnjih 14 dneh imeli oz. obiskali Finsko in
Turčijo, odslužiti 14-dnevno karanteno oz. bivanje doma Stay-Home Notice (SHN) v določenih namenskih objektih
SHN, tudi če so že prej pridobili predhodno odobritev.
Načeloma ne, vendar pri določenih
izjemah od karantene je test PCR
potreben.

Vsaka oseba, ki je v zadnjih 14 dneh
obiskala izključno države EU,
Islandijo, Norveško, Lihtenštajn,
Švico, Veliko Britanijo, mora ob
vstopu na SKoditi v obvezno domačo
ali državno 14-dnevno karanteno.
Oseba lahko karanteno zaključi a) ob
prejemu negativnega izvida PCR
testa (ki ga lahko opravi ne prej kot 8.
dan karantene) ali b) po 14. dneh, v
kolikor nima nobenih simptomov. Pri
prihodu iz drugih držav na SK obvezna karantena ter obvezno
opravljen PCR test.

Pregled mejnih ukrepov za državljane Republike Slovenije, veljavno na dan 7.5.2021
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Prehajanje meje

Zahtevan test

Španija

Prosto

DA: obvezen negativni PCR ali TMA
test, ki ni starejši od 72 ur za vse
osebe, ki vstopajo v Španijo preko
letališč in pristanišč ter prihajajo iz
rizičnih držav (izjema: otroci do 6 let,
tranzit). Potrebno je izpolniti obrazec
(www.spth.gob.es).

Karantena in test

Šrilanka

Ni prosto, izjeme:

Da

Švedska

Ni prosto, izjeme: Testa ne
DA – vsi starejši od 18 let (določene
potrebujejo predložiti: - mlajši od 18
izjeme-glej točko 4). Test ne sme biti
let, - tisti, ki izvajajo transport in tranzit starejši od 48 ur.
blaga, - mornarji, - v primeru nujnih
družinskih zadev, - tisti, ki potujejo iz
humanitarnih razlogov - švedski
državljani - tujci s prijavljenim
bivališčem na Švedskem - osebe, ki
živijo na danski ali norveški strani
meje in se vozijo na delo na Švedsko,
se morajo testirati 1 x na teden

Testiranje (opisano pod točko 2 in 4).

Švica

Karantena ()

Da. PCR test, ki ni starejši od 72 ur
(od 8.2.2021 dalje)

Možna prekinitev 7. dan s hitrim
testom.

Tadžikistan

Ni prosto, izjeme: Treba je opozoriti,
da te omejitve ne veljajo za diplomate
tujih držav in predstavnike
mednarodnih organizacij in finančnih
institucij, pa tudi za člane njihovih
družin, akreditiranih v Republiki
Tadžikistan, prebivalce Tadžikistana,
ljudi, ki obiskujejo državo zaradi
zdravljenja, študente izobraževalnih
ustanov. V primeru vstopa te
kategorije oseb na ozemlje republike
je v njihovih krajih stalnega
prebivališča predviden obvezen 14dnevni postopek samoizolacije pod
nadzorom uslužbencev Ministrstva za
zdravje in socialno zaščito
prebivalstva Republike Tadžikistana
Prav tako začasne omejitve ne veljajo
za voznike, ki opravljajo mednarodni
prevoz tovora (po začasnem ukazu),
posadke letal in brigade
mednarodnega železniškega
prometa.

Za prehod meje Tadžikistana morajo
tuji državljani imeti dokumente, ki
potrjujejo potrebo po potovanju
(pogodba o šolanju, pogodba o
zaposlitvi, poročni list, dovoljenje za
prebivanje itd.). Prav tako bi morali
imeti potrdilo o prisotnosti PRP testa
za COVID-19 na negativni rezultat, ki
je bil opravljen najkasneje 96 ur pred
prihodom. Potrdila ne potrebujejo
samo otroci, stari 3 leta.

Tajska

Karantena ()

DA. Največ 72 ur pred potovanjem

Turčija

Ni prosto, izjeme: Potniki ki so v
tranzitu na mednarodnih letališčih.

Da, test je obvezen za vse, ki vstopajo V kolikor se med karanteno opravi
na ozemlje TR. Ne sme biti straejši
test in le le-ta negativen, se karantena
od 72 ur.
prekine.

Turkmenistan

Ni prosto, izjeme: Vstop je dovoljen
za diplomatske, službene in
humanitarne namene, z obveznim
vabilom/obvestilom Ministrstva za
zunanje zadeve Turkmenistana, vsaj
30 dni pred datumom predlaganega
mejnega prehoda; Pri vabilu
veleposlaništva ali predstavništva
mednarodne organizacije,
akreditiranih v Turkmenistanu se
mora vnaprej pridobiti dovoljenje za
vstop teh tujcev od Državne
migracijske službe Turkmenistana, in
sicer, najmanj 10 delovnih dni
vnaprej.

Vsi ki vstopajo v Turkmenistan,
morajo imeti s seboj potrdilo, da
nimajo koronavirusa COVID-19, ki ni
starejše od 34 ur. Kljub temu je
potrebno po prihodu ponovno opraviti
PCR test in se samoizolirati za 21 dni.

Opombe

KANARSKI OTOKI: za bivanje v turističnih nastanitvah je
potrebno predložiti negativni test, ki ni starejši od 72 ur
(izjeme: otroci do 6 let, rezidentje Kanarskih otokov,
osebe, ki so v zadnjih 15-ih dneh neprekinjeno bivale na
Kanarskih otokih). Dodatno je določena obveznost
uporabe aplikacije RadarCovid ves čas bivanja na
Kanarskih otokih ter še 15 dni po odhodu.
Vsi obiskovalci morajo ob vstopu
predložiti zdravstveno prijavo. 1.
Potniki, ki so se cepili, lahko vstopijo
po 2 tednih z originalnim potrdilom v
angleščini ali angleškim uradnim
prevodom, se lahko prevažajo z
uradno potrjenim prevoznikom v
hotelsko karanteno, opraviti morajo
PCR test v 24 urah v uradnem
laboratoriju in če je test negativen,
lahko karanteno zapustijo. Vsi potniki
morajo ponovni test opraviti po 7
dneh in o rezultatu obvestiti ustrezno
ustanovo MZ. 2.Potniki, ki se niso
cepili, morajo opraviti test 1. in 7. dan
po prihodu. Organizirati si morajo
zasebni prevoz. Karantena se izvaja
14 dni na domu ali v institucionalni
karanteni. Če je rezultat testa
pozitiven, se obvesti ustrezen organ
MZ. 3.Za turiste veljajo podobna
pravila, pri čemer morajo v primeru,
da ostanejo manj kot 14 dni, drugi test
opraviti prej. Če ostanejo manj kot 96
ur, jim drugega testa ni potrebno
opraviti, razen če to zahteva letalski
prevoznik. Če ostane 14 dni ali več je
potrebno test opraviti 11-14. dan. Ko
so negativni testi potrjeni, lahko turist
obišče vnaprej določene kraje znotraj
t.i. mehurčka, prvih 14 dni pa ni
dovoljeno menjati hotela.
Od 22. 12. 2020 Švedska brez tehtnega razloga ne
dovoli vstopa na Švedsko z Danske in Združenega
kraljestva in od 25. 1. 2020 tudi ne z Norveške, kar je
treba upoštevati pri načrtovanju poti (omejitve veljajo tudi
za tranzitne potnike). Kot tehten razlog šteje: stalno
bivališče, obisk staršev (za mlajše od 18 let); obisk otrok,
ki so mlajši od 18 let; obrambno sodelovanje;
sodelovanje na področju policije; sodelovanje na
področju kriznega upravljanja; vzreja severnih jelenov;
zdravljenje/zdravstveno osebje/tranzit pacientov;
diplomatsko osebje, osebje mednarodnih organizacij in
mornarji; nujne družinske zadeve; služba; vrhunski
športniki; prebivalci danskega otoka Borhnholm, potniki v
letalskem tranzitu.

Novo pravilo, ki je začelo veljati od 1. oktobra 2020 in bo
trajalo do 30. septembra 2021 ministrstvo za Javno
zdravje Tajske (od 15. oktobra 2020), Slovenijo ne
uvršča kot območje z "majhnim tveganjem". Zaradi tega
potniki iz Sloveniji ne morejo zaprositi za poseben
turistični vizum (STV) za vstop na Tajsko.

Tunizija

V državi velja prepoved vstopa v državo s splošnimi
civilnimi potnimi listi, za tujce in državljane
Turkmenistana. V zvezi s pandemijo koronavirusa
COVID-19 so odpovedani vsi mednarodni leti letalskih
družb do vključno 31. decembra 2020.

Pregled mejnih ukrepov za državljane Republike Slovenije, veljavno na dan 7.5.2021
Država

Prehajanje meje

Zahtevan test

Ukrajina

Ni prosto, izjeme:

Da. Za vstop v Ukrajino je potreben
negativen test PCR, ki ni starejši od
72 ur in zdravstveno zavarovanje
sklenjeno pri ukrajinski zavarovalnici,
ki krije vse stroške povezane z
zdravljenjem okužbe z COVID-19 za
celotno obdobje bivanja v Ukrajini.
Otroci mlajši od 12 let testa ne
potrebujejo.

Urugvaj

Ni prosto, izjeme: Iizjeme so združitev DA (72 ur za starejše od 6 let)
družine, diplomatsko delo,
humanitarni razlogi, sodni razlogi,
delovni in gospodarski razlogi.
Potrebna posebna avtorizacija.

Uzbekistan

Ni prosto, izjeme: Kitajska, Tajska,
Malezija, Južna Koreja, Gruzija,
Madžarska, Finska, Latvija, Avstrija in
Japonska so vključene v kategorijo
držav s stabilnimi sanitarnimi in
epidemiološkimi razmerami (iz katerih
se izvajajo zeleni leti). Če so bili
prihodi iz teh državah 14 dni pred
prihodom v Uzbekistan, ob prihodu ne
bodo v karanteni.

Če potnik ni opravil PCR testa ali ima
simptome koronavirusa (kašelj,
zvišana telesna temperatura itd.),
mora na lastne stroške na kontrolni
točki (letališče, železniška postaja itd.)
opraviti PCR test, po katerem mu je, v
primeru negativnega rezultata
dovoljeno vstopiti na ozemlje
Uzbekistana in gre na samoizolacijo
doma ali v hotelu. Poleg tega potniki
izpolnijo obrazec za obveznost
bivanja v 14-dnevni karanteni v hotelu
ali doma. Če je rezultat PCR testa,
hitrega testa za COVID-19 ali testa na
protitelesa pozitiven, bodo
posamezniki po potrebi v karanteni v
karantenskem centru ali hotelu.

V kategorijo držav, kjer se število primerov koronavirusa
zmanjšuje, so Azerbajdžan, Belorusija, Združeni arabski
emirati in države EU, z izjemo Velike Britanije in Španije
(rumeni leti), kjer pa se to število ne zmanjša, pa vse
druge države (rdeči leti). Če potniki prispejo iz teh držav,
morajo za prevoz v Uzbekistan predložiti potrdilo o
opravljenem PCR testu na koronavirus (v zadnjih 72
urah) z negativnim rezultatom.

Vatikan

Prosto

Za Vatikan veljajo enaki ukrepi kot za
Italijo.

Država mesto Vatikan predvideva začetek izvajanja
cepljenja za prebivalce Vatikana, zaposlene in njihove
družinske člane v prvih mesecih 2021 s cepivom Pfizer,
ki se je izkazalo kot najbolj učinkovito. Cepljenje bo
prostovolno, pri tem pa opozarjajo na pomen ceplenja.
Mlajši od 18 let v to ne bodo vključeni.

Venezuela

Ni prosto, izjeme: Vstop dovoljen zgolj Drzavne meje so se naprej zaprt
drzavljanom in tujcem rezidentom
Venezuele.

Vietnam

Ni prosto, izjeme: Ni prosto. Izjemo
Ni podatka
vizumi do 14 dni - Vlagatelji;
strokovnjaki; kvalificirani delavci;
poslovni obiski; potniki na
diplomatskih in uradnih misijah; drugi,
po veljavnih dvostranskih sporazumih;
družinski člani obiskovalcev.

Združene države Amerike Ni prosto, izjeme: V skladu z
razglasom o omejitvi vstopa tujcev, ki
predstavljajo tveganje za prenos
koronavirusa, so ZDA uvedle
prepoved vstopa v ZDA za tujce, ki so
bili v schengenskem prostoru,
Združenem kraljestvu, Irski, Braziliji,
Republiki Južni Afriki, LR Kitajski in
Iranu v 14 dnevnem obdobju pred
njihovim vstopom v ZDA. Iz ukrepa
prepovedi vstopa v ZDA so izvzete
določene kategorije tujcev. Ukrepi v
razglasu se med drugim ne nanašajo
na zakonite stalne prebivalce ZDA
(imetnike zelene karte), ožje
družinske člane ameriških državljanov
in zakonitih stalnih prebivalcev, ki so
tujci (op. družinski člani so definirani v
razglasu), imetnike določenih
kategorij vizumov, kakor tudi v
primeru nacionalnega interesa ZDA

Karantena in test

Opombe

DA (14 dni, možna prekinitev 7. dan)

Ni prosto, posebne izjeme: izjeme so združitev družine,
diplomatsko delo, humanitarni razlogi, sodni razlogi,
delovni in gospodarski razlogi. Potrebna je posebna
avtorizacija, ki se opravi preko spleta, ustrezno
zdravstveno zavarovanje ter izpolnitev posebnega
zdravstvenega spričevala (izjava).

Za izjeme ni nujna karantena 14 dni.
Morajo upoštevati varnostne ukrepe,
ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje
o preprečevanju in nadzoru Covid-19
o tveganju prenosa okužb v lokalni
skupnosti.

DA, od 26.1.2021 morajo vsi letalski
potniki (razen otroci, ki še niso
dopolnili dveh let), ki potujejo v ZDA z
mednarodnimi leti, imeti pred
vkrcanjem na letalo pri sebi dokazilo o
negativnem testu na koronavirus
narejen v roku treh dni pred
potovanjem ali dokazila o okrevanju.
Rezultat laboratorijskega testa je
lahko v papirnati ali v elektronski
obliki. Med drugim so priznani
antigenski testi (viral antigen test) in
testi po metodi NAAT (nucleic acid
amplification test) narejeni v
laboratoriju, ki je priznan ali
pooblaščen za izvajanje testov v
posamezni državi. Potniki bodo morali
izpolniti tudi poseben obrazec
(Attestation), s katerim bodo potrdili,
da imajo negativni test oz.
dokumentacijo o okrevanju. Obrazec
bo pristojnemu organu v ZDA
posredovan preko letalske družbe. V
skladu z usmeritvami Centers for
Disease Control and Prevention
(CDC) se morajo mednarodni potniki
po prihodu v ZDA ponovno testirati od
3 do 5 dni po prihodu in kljub
negativnemu rezultatu 7 dni ostati v
samoizolaciji. V kolikor se potniki ne
bodo želeli ponovno testirati, bi morali
ostati v samoizolaciji 10 dni. Poleg
priporočil CDC mora obiskovalec
preveriti pogoje vstopa v posamezni
zvezni državi, kamor potuje.
Informacije so med drugim na
razpolago na: https://www.cdc.
gov/publichealthgateway/healthdirecto
ries/healthdepartments.html Odredba
in pojasnila o novih ukrepih so
objavljena na spletni strani CDC https://www.cdc.gov/quarantine/frproof-negative-test.html

Prepoved vstopa ni vezana na državljanstvo, ampak na
državo, v kateri se tujec nahaja v zadnjih 14 dnevih pred
vstopom v ZDA. Osebe, ki imajo prepoved vstopa v ZDA
zaradi bivanja v schengenskem prostoru, bi v ZDA lahko
vstopile zgolj v primeru, da bi po izstopu iz
schengenskega prostora ostale 14+ dni v drugi državi, za
katero ne veljajo omejitve pri vstopu v ZDA. V tem
primeru je potrebno v ZDA potovati brez prestopa na
mednarodnem delu letališča v schengenskem prostoru,
saj glede na razumevanje ZDA tranzit preko
schengenskega letališča pomeni vstop v schengenski
prostor. Enako velja za tranzit preko ZK in Irske (tudi
Brazilije, Južne Afrike, LR Kitajske in Irana). Kopenska
meja z Mehiko in Kanado je od 21.3.2020 zaprta za
nenujna potovanja.

Združeni arabski emirati

Prosto

Prost prehod meje je zgolj za potnike, Karantene s PCR testom ni mogoče
ki vstopajo v Dubaj. Osebe, ki potujejo prekiniti.
v Abu Dabi imajo še vedno obvezno
karanteno.

Združeno kraljestvo

Karantena ()

DA

Zelenortski otoki

Ni prosto, izjeme:

Negativni test, ki ni starejši od 72 h za
vse starejše od 7 let.

po 5 dneh je možno opraviti opraviti
test pri pooblaščenem laboratoriju in v
primeru negativnega rezultata
prekiniti samoizolacijo (ne velja za
prihode iz držav na t.i. rdečem
seznamu)

Vsem, ki so bili v eni od držav na rdečem seznamu v
zadnjih 10 dneh pred prihodom v Združeno kraljestvo in
ki niso državljani Združenega kraljestva, Irske ali nimajo
dovoljenja za bivanje v Združenem kraljestvu, vstop ni
dovoljen. Britanski državljani in državljani tretjih držav z
dovoljenjem za bivanje se morajo samoizolirati 10 dni v
enem od hotelov na vladnem seznamu (cena za
odraslega 1.750 GBP za bivanje in prehrano ter 2 testa).
Opraviti morajo 2 testa, in sicer 2. in 8. dan
samoizolacije.

