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Prehajanje meje

Pogoji za prehajanje meje

Dodatno

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

Prosto

Potniki, ki vstopajo v Albanijo ali jo
prehajajo, morajo predložiti: potrdilo o
cepljenju, od zadnjega odmerka mora
miniti vsaj dva tedna; ali PCR test (ne
starejši od 72 ur) ali hitri test (ne
starejši od 48 ur); ali potrdilo o
prebolevnosti (ne starejše od 6
mesecev). V nasprotnem primeru je
nujna 10-dnevna samoizolacija, po
kateri je potrebno opraviti testiranje na
covid-19.

Alžirija

Ni prosto, izjeme:

Od 20.3.2022 se za vstop v Alžirijo
zahteva ali potrdilo o cepljenju, ki ni
starejše od 270 dni, ali negativni PCR
test, ki ni starejši od 72 ur.

Andora

Prosto

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.

Argentina

Ni prosto, izjeme: Vstop v državo je
mogoč pod določenimi pogoji. Za
necepljene osebe, ki nimajo
argentinskega državljanstva ali
urejenega dovoljenja za bivanje, je
vstop mogoč le s posebnim potrdilom.

Osebe, ki imajo polno shemo
Pred vstopom je potrebno izpolniti
cepljenja zaključeno 14 dni pred
izjavo: https://ddjj.migraciones.gob.
potovanjem, morajo poleg potrdila o
ar/app/home.php
cepljenju predložiti tudi test (PCR test
72 ur pred potovanjem ali hitri test 48
ur pred potovanjem) ter potrdilo o
sklenjenem zdravstvenem
zavarovanju. Osebe, ki niso cepljene,
morajo opraviti 7-dnevno karanteno
od trenutka testiranja ter predložiti
potrdilo o zdravniških razlogih za
opustitev cepljenja. Osebe, ki so
prebolele COVID-19 v zadnjih 90
dnevih, bodo morale predložiti potrdilo
o prebolelosti (pozitiven test ali
zdravniško potrdilo), ki mora biti staro
vsaj 10 dni.

Armenija

Ni prosto, izjeme: Ni podatkov

potrdilo o cepljenju, pri čemer mora od
zadnje doze miniti vsaj 14 dni ali PCR
test, ki ni starejši od 72 ur. V
nasprotnem primeru se opravi
testiranje na meji in sledi izolacija.

Avstralija

Ni prosto, izjeme: Minimalno število
izjem za najnujnejša potovanja, pri
čemer velja 14 dnevna karantena na
lastne stroške.

Avstrija

Ni prosto, izjeme: 1) tranzit; 2) otroci
do 12 let; 3) prevoz blaga in oseb; 4)
oskrba živali; 5) nujne zdravstvene
storitve (z dokazilom o nujnosti
opravljanja medicinskih storitev v
Avstriji); 6) osebe v interventnih
vozilih in vozilih javnih služb.

Vstop v državo je možen z
izpolnjevanjem PCT-pogoja
(cepljenje, prebolelost ali testiranje).
Veljavnost PCR testov znaša 72 ur od
odvzema brisa, veljavnost HAG testov
pa 24 ur.

Elektronska registracija Pre-TravelSpletna stran VP Dunaj: http://www.dunaj.
Clearance potrebna, če vstopni pogoji veleposlanistvo.si/index.php?id=6176
niso izpolnjeni (https://entry.ptc.gv.
at/en.html).

Azerbajdžan

Ni prosto, izjeme: Imetniki dovoljenj
za prebivanje

Vstop v državo ni mogoč do
01.12.2020

Ne

Bangladeš

Karantena (14 dni institucionalne
karantene za potnike iz naslednjih
držav: Botswana, Eswatini, Ghana,
Lesotho, Namibija, J. Afrika in
Zimbabwe. Ponoven PCR test 7. in
14. dan karantene. Ostali potniki
potrebujejo le negativen PCT test ob
prihodu.)

PCR test

Belgija

Prosto

V Belgiji ponovno velja barvni
zemljevid ki ga pripravlja Evropski
Center za nadzor in preprečevanje
bolezni ECDC https://www.infocoronavirus.be/en/coulor-by-country/
po katerem je trenutno Slovenija na
temno rdečem seznamu. Nerezidenti, ki prihajajo iz EU/Schengen
držav ne potrebujejo PLF obrazca. Za
nosilce veljavnega PCT potrdila certifikata o
cepljenju/prebolelosti/negativen PCR
testu, ni testa v BE in ni karantene.
PCR test je veljaven 72 ur HAT 36 ur.

Vstop v turistično nastanitev je povezan s predložitvijo
negativnega testa.

Vstop v državo je mogoč le v primeru dovoljenja za
prebivanje, karantena traja 14 dni
Pravilo stopi v veljavo 4.12.2021
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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.

Pogoji za prehajanje meje

Dodatno

Bolgarija

Ni prosto, izjeme: Otroci do 12 let
lahko v Bolgarijo vstopijo brez Covid
potrdil. Obveza predložitve Covid
potrdil 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 za
osebe, ki tranzitirajo čez ozemlje
Bolgarije.

Bolivija

Karantena (10 dni. Sedmi dan
Vsi potniki, starejši od 5 let morajo ob
karantene je obvezen drugi PCR test, vstopu v državo predložiti negativni
na strošek potnika. )
PCR test, opravljen največ 72 ur pred
odhodom z letalom v Bolivijo. Potniki,
ki v Bolivijo vstopajo po kopnem ali
vodi, morajo negativni PCR test
predložiti v 72 urah po vstopu v
državo.

Bosna in Hercegovina

Prosto

Brazilija

Ni prosto, izjeme:

Za potnike, ki vstopajo po zračni poti
je treba predložiti: negativni rezultat
PCR testa (ne starejši od 72 ur) ali
negativni rezultat hitrega
antigenskega testa (ne starejši od 24
ur), dokazilo o cepljenju s cepivom, ki
ga priznava nacionalna fitsantiarna
agencija ANVISA (od prejema
zadnjega odmerka mora preteči vsaj
14 dni) in izpolnjen obrazec 24 ur pred
prihodom dosegljiv na:https:
//formulario.anvisa.gov.br/.

Obvezno je izpolniti izjavo o
zdravstvenem stanju na spletni strani
Agencije za javno zdravje ANVISA 24
ur pred prihodom:https://formulario.
anvisa.gov.br/

Butan

Karantena (21 dni)

Da

negativni test, največ do 72 ur

Ciper

Prosto

EUDCC + CyprusFrlightPass

https://cyprusflightpass.gov.cy/

Češka

Prosto

Češka republika je od 18. marca 2022 /
od 00:00 odpravila vse omejitve v
zvezi s COVID-19 za vstop iz EU in še
osmih evropskih držav (Andoro,
Islandijo, Lihtenštajn, Monako,
Norveško, San Marino, Švico in
Vatikan). Osebam iz teh držav ob
vstopu v Češko republiko ne bo več
treba izpolniti obrazca za lokalizacijo
potnikov in predložiti negativnega
testa na COVID-19, potrdila o
cepljenju proti COVID-19 ali
prebolelosti COVID-19. Za prihode iz
drugih držav, ki niso članice EU,
ostajajo pogoji nespremenjeni, kar
velja tudi za osebe, ki so v teh
državah v zadnjih 14 dneh bivale več
kot 12 ur.

Opombe

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.

Od 1. 4. 2022 za vstop v Bolgarijo
veljajo naslednji pogoji: Predložiti je
potrebno enega izmed naslednjih
potrdil (EU digitalno Covid potrdilo ali
enakovreden dokument): potrdilo o
zaključenem cepljenju ali potrdilo o
prebolelosti ali negativni rezultat PCR
testa, ki ni starejši od 72 ur, ali
negativni rezultat HAG testa, ki ni
starejši od 48 ur. Osebam, ki ne bodo
predložile enega izmed potrdil, bo ob
vstopu odrejena 10-dnevna
karantena. Karanteno je mogoče
odpraviti z negativnim PCR ali HAG
testom, narejenim ne prej kot 72 ur po
prihodu v državo.
Vsi potniki morajo pred vstopom
izpolniti spletni vstopni obrazec: https:
//www.rree.gob.bo/ingresobolivia/Vsi
potniki brez prijavljenega bivališča v
Boliviji, morajo ob vstopu predložiti
tudi dokazilo o sklenjenem
zdravstvenem zavarovanju, ki krije
stroške zdravljenja zaradi covid-19 za
čas bivanja v Boliviji.
Vstop tujcev v BiH od 11.6.2021, pogoji vstopa: 1.
negativen rezultat PCR testa ali hitrega antigenskega
testa za virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur, če
prihaja iz evropskih držav, in če prihaja iz drugih držav, ki
do prihoda na mejo BiH ni starejši od 72 ur, 2. potrdilo o
cepljenju za osebo, ki je prejela drugi odmerek cepiva
proti COVID-19 več kot 14 dni od dneva prihoda na mejni
prehod Bosne in Hercegovine ali je bila cepljena z enim
odmerkom pred 14 dnevi in več na dan prihoda na mejni
prehod Bosne in Hercegovine, če gre za cepivo, ki je
prejeto v enkratnem odmerku, 3. potrdilo, ki ga je izdal
zdravnik, da je oseba v času 14 do 180 dni pred
prihodom na mejni prehod Bosne in Hercegovine
prebolela bolezen COVID-19.

/

Pregled mejnih ukrepov za državljane Republike Slovenije, veljavno na dan 7.4.2022
Država

Prehajanje meje

Pogoji za prehajanje meje

Čile

Ni prosto, izjeme:

Vstopijo lahko osebe, ki imajo
Pred potovanjem je potrebno izpolniti
zaključeno shemo cepljenja, osebe
izjavo: Pred potovanjem je potrebno
mlajše od 6 let brez cepljenja ter
izpolniti izjavo
osebe, ki spadajo med eno izmed
izjem dekreta 295 Ministrstva za
notranje zadeve Čila. Potniki morajo
predložiti negativen PCR test (72 ur
pred začetkom leta z destinacijo Čile)
ter potrdilo o sklenjenem
zdravstvenem zavarovanju. Osebe
morajo pred potovanjem opraviti
priznanje sheme cepljenja (https:
//mevacuno.gob.cl/). Opozarjamo, da
morajo potniki pravočasno urediti
svojo dokumentacijo in redno
preverjati stanje vloge na spletnem
portalu. Ko prejmejo QR kodo za
vstop v državo, naj podrobno preverijo
pogoje navedene na prejeti
dokumentaciji.

Dodatno

Črna gora

Prosto

brez

Danska

Prosto

Egipt

Ni prosto, izjeme: Osebe v starosti do Potrdilo o zaključenem cepljenju s
Pri vstopu v državo je potrebno
6 let.
katerimkoli cepivom, ki so ga odobrile izpolniti zdravstveni kartonček, t.i.
WHO ali egiptovske oblasti (Pfizer,
"Public Health Card".
AstraZeneca, Moderna, Sinopharm,
Sinovac, Sputnik V, Johnson &
Johnson). Od prejema druge doze (le
pri Johnson & Johnson cepivu pa od
prejema prve doze) cepiva mora miniti
vsaj 14 dni. Potrdilo mora biti
sprintano in mora imeti QR kodo.
Izdano mora biti s strani priznane in
ustrezno akreditirane ustanove v
državi izdajateljici potrdila. Če oseba
takšnega potrdila nima in je starejša
od 6 let, mora predložiti negativni
PCR test, mlajši od 72 ur, ki vsebuje
bodisi QR kodo ali žig ustrezno
akreditiranega laboratorija v državi
izdajateljici. Izvid mora biti sprintan,
rezultat testa v angleškem ali
arabskem jeziku. Pri potnikih, ki
prihajajo iz držav, v katerih so se v
zadnjih 14 dneh pojavile posebej
nevarne mutacije virusa (Slovenije
trenutno ni med njimi), se bo ob
prihodu dodatno opravil hitri test na
prisotnost COVID-19; če bo slednji
pozitiven, bo odrejeno opravljanje
PCR testa, v primeru, da je pozitiven
tudi PCR test, pa bo oseba bodisi
napotena v posebno karantensko
bolnico ali deportirana.

Ekvador

Ni prosto, izjeme: Kopenske meje s
Kolumbijo in Perujem ostajajo zaprte
(razen za ekvadorske državljane in
tujce rezidente, za te potnike je
možen vstop na mejnima prehodoma
Rumichaca in Huaqillas

Vstop tujcev v državo je dovoljen ne
glede na namen potovanja, predložiti
morajo: PCR test, ki ni starejši od 72
ur pred začetkom potovanja ali
potrdilo, da so bili polno cepljeni vsaj
14 dni pred začetkom potovanja.Od
potnikov se ob vstopu lahko zahteva
hitri antigenski test (ne velja za mlajše
od 14 let).

Estonija

Ni prosto, izjeme: Opredeljene: https:
//kriis.ee/en/travelling-crossing-stateborder/travelling-estonia/comingestonia

Sprememba s 7.2.2022 V primeru
https://iseteenindus.terviseamet.ee/
prihoda iz EU, Schengen, Andora,
Monako, San Marino, Vatikan s
stopnjo dvotedenske okužbe manj od
300: -Cepljeni/ozdravljeni: Za
cepljene, ozdravljene ali mlajše od 12
let ne bodo veljala pravila o
samoizolaciji. Necepljeni: Če oseba
prispe iz države, kjer je stopnja
okužbe manjša od 300, se je treba
testirati ob prihodu ali v 72 urah po
prihodu. Če ne opravijo testa, morajo
ostati v izolaciji celih sedem dni. V
primeru prihoda iz EU, Schengen,
Andora, Monako, San Marino, Vatikan
s stopnjo dvotedenske okužbe več kot
300: -Cepljeni/ozdravljeni: Za
cepljene, ozdravljene ali mlajše od 12
let ne bodo veljala pravila o
samoizolaciji. Necepljeni: oseba se
mora izolirati za sedem dni. Ni
možnosti za skrajšanje karantene s
testiranjem.

brez
Za vstop na Dansko z 29.3.2022 ni
več nobenih omejitev glede Covid 19,
tudi ob prihodu iz držav, ki niso del
EU/EEA.

Ob vstopu v Ekvador morajo potniki
predložiti izpolnjen obrazec
"Declaracion de salud del viajero"
dosegljiv na spletni strani https://www.
cancilleria.gob.ec/wpcontent/uploads/2020/06/formulario_d
e_salud_del_viajero_revisado.pdf.
pdf_1-1.pdf

Opombe

Opozarjamo, da od 1. decembra 2021 čilenski organi kot
polno zaključeno shemo cepljenja upoštevajo osebe
cepljene z dvema dozama cepiva, če je od zadnje minilo
največ šest mesecev, oz. osebe cepljene z okrepitvenim
odmerkom. Tuji potniki se soočajo z različnimi
interpretacijami polne sheme cepljenja ob vstopu v
državo. Svetujemo, da imajo potniki s seboj
dokumentacijo, ki dokazuje oba oz. vse tri odmerke (EU
digitalno potrdilo včasih ni dovolj). Izpostavljamo, da se
pojavljajo neskladnosti tako pri objavljenih pravilih kot pri
njihovi implementaciji.
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Finska

Prosto

Potniki rojeni leta 2006 ali pred tem,
Pred potovanjem na Finsko je
za vstop na Finsko potrebujejo: •EU
priporočena predhodna registracija
certifikat o cepljenju (o prejemu ene
na: https://www.finentry.fi/en/
ali dveh doz, odvisno od vrste cepiva,
od zadnjega prejemka cepiva mora
poteči vsaj 7 dni) ALI •EU certifikat o
prebolelosti, vključno s prejeto eno
dozo cepiva (to je izenačeno z polnim
EU certifikatom o cepljenju) ALI •EU
certifikat o prebolelosti ali medicinsko
potrdilo, ki dokazuje, da je oseba
prebolela COVID-19 v zadnjih šestih
mesecih ALI •Negativni test (hitri ali
PCR), ki ne sme biti starejši od 48 ur.
V 3-5 dneh po prihodu se te osebe
morajo še enkrat testirati. Potniki, ki s
seboj nimajo nič od tega, se bodo
morali prvič testirati pri vstopu v
državo in drugič v 3-5 dneh po
prihodu na Finsko. Na Finsko lahko
vstopijo tudi osebe, ki predložijo
medicinsko potrdilo, ki dokazuje, da
zaradi zdravstvenih razlogov ne
morejo biti cepljene s cepivi proti
covidu-19. Od tega so izjema: finski
državljani, osebe s stalnim
prebivališčem na Finskem in osebe, ki
imajo za potovanje utemeljen razlog.

Dodatno

Francija

Prosto

Grčija

Prosto

EUDCC (PLF ni več potreben)

Gruzija

Ni prosto, izjeme: otroci do 10 let
starosti

Cepljenje z dvema odmerkoma ali
PCR test, ne sme biti starejši od 72 ur
pri prečkanju meje in 3. dan po
prihodu test v Gruziji.

Hrvaška

Ni prosto, izjeme: Ni prosto, izjeme: delavci ali samozaposlene osebe, ki
opravljajo ključne naloge, vključno z
zdravstvenimi delavci, obmejnimi in
napotenimi delavci ter sezonskimi
delavci, pod pogojem, da ne ostanejo
v Republiki Hrvaški oz. zunaj
Republike Hrvaške več kot 12 ur; učenci, študenti in pripravniki, ki
dnevno potujejo v tujino; - pomorščaki
in delavci v transportnem sektorju ali
ponudniki prevoznih storitev, vključno
z vozniki tovornjakov, ki prevažajo
blago za uporabo na ozemlju države
in tisti, ki so samo v tranzitu; diplomati, osebje mednarodnih
organizacij in osebe, ki prihajajo na
vabilo mednarodnih organizacij in
katerih fizična prisotnost je potrebna
za delovanje teh organizacij, vojaško
osebje in policisti ter osebje
humanitarne in civilne zaščite pri
opravljanju njihovih nalog; - osebe, ki
potujejo zaradi nujnih družinskih ali
poslovnih razlogov, vključno z
novinarji pri opravljanju svojih nalog; potniki v tranzitu z obvezo, da
zapustijo Republiko Hrvaško v 12
urah po vstopu; - bolniki, ki potujejo
zaradi neodložljivih zdravstvenih
razlogov, otroci mlajši od 12 let, ki
potujejo s staršem/skrbnikom, če le-ti
izpolnjujejo pogoje za vstop.

PCR negativni test na SARSCoV-2
(ne starejši od 72 ur) ali hitri
antigenski test – HAG (ne starejši od
24 ur – šteto od odvzema brisa). Mejo
lahko prehaja oseba brez negativnega
testa in samoizolacije če predloži: potrdilo o cepljenju z dvema
odmerkoma cepiva COVID-19 (velja
270 dni), - potrdilo o pozitivnem PCR
ali HAG testu, ki potrjuje, da je oseba
prebolela okužbo z virusom SARSCoV-2 (test je bil opravljen pred
največ 180 dnevi, a je starejši od 11
dni od datuma prihoda na mejni
prehod) ali zdravniško potrdilo o
preboleli bolezni, -potrdilo da je oseba
prebolela COVID-19 (in ima
zdravniško potrdilo ali pozitiven PCR
oz. HAG test) in je bila po okrevanju
cepljena z vsaj enim odmerkom
cepiva (velja do 270 dni po cepljenju).

Indija

Prosto

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

Ob prihodu v Iran morajo vsi potniki
starejši od 12 let predložiti potrdilo o
negativnem PCR-testu v angleščini, ki
ni starejše od 96 ur od vstopa. Potniki
iz držav z visokim tveganjem, kamor
se tudi uvršča Slovenija, morajo ob
vstopu v državo predložiti potrdilo o
dveh odmerkih cepljenja proti COVID19 (od drugega odmerka je moralo
preteči najmanj dva tedna).

Opombe

/

Maroko je s 30. novembrom
napovedal prekinitev vseh letov v
Maroko za najmanj dva tedna! Zadnji
leti bodo lahko izvedeni do 29.
novembra do 23.59.
Necepljeni morajo pred vstopom
izpolniti poseben obrazec, ki je
dosegljiv na https://registration.gov.
ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_i
n_georgia/tk6157/%E2%80%8B

Indija je po skoraj 2 letih ponovno aktivirala že izdane 5
letne E-vize in predhodno izdane 5 letne vizume v
papirnati obliki za državljane 156 držav po vsem svetu.
Odločitev je bila sprejeta na podlagi dobre epidemiološke
slike v Indiji. Oktobra 2020 je Indija izdajala vizume samo
za poslovna potovanja, raziskave, študente in državljane
Indije, k iživijo v tujini. Navodilo o ponovnem izdajanju
turističnih vizumov brez omejitev ne velja za državljane
Afganistana.
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.
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Irska

Prosto

DA: potniki iz držav članic EU,
Pred vstopom na Irsko je nujno
Islandije, Lihtenštajna, Norveške in
potrebno izpolniti obrazec COVID
Švice vstopajo brez obvezne
Passanger Locator Form.
karantene. Potrebno predložiti potrdilo
o cepljenju ali potrdilo o prebolelosti
virusa v zadnjih 180 dnevih ali
negativen PCR test, ki ni starejši od
72 ur. Enaki pogoji veljajo za otroke v
starosti med 12 in 17 let. Otrokom ne
glede na starost ne bo odrejena
karantena v primeru, da potujejo s
cepljeno ali prebolelo odraslo osebo.
V kolikor je odrasli osebi odrejena
karantena, mora v karanteno tudi
otrok. Pred vstopom na Irsko je nujno
potrebno izpolniti obrazec COVID
Passanger Locator Form.

Dodatno

Opombe

Islandija

Prosto

Od 25.2.2022 je Islandija na meji
odpravila vse ukrepe glede Covida19.

Italija

Ni prosto, izjeme:

Izrael

Ni prosto, izjeme:

Opravljeno polno cepljenje s cepivom
priznanim s strani WHO, ob poteku
najmanj 14 dni od prejema zadnje
doze in ne več kot 180 dni pred
datumom odhoda iz Izraela. Dokazilo
o prebolevnosti, priznano s strani
Izraela, na podlagi NAAT testa,
najmanj 11 dni od pozitivnega
rezultata in ne več kot 190 dni od
datuma odhoda iz Izraela. Za Sputnik
V velja serološki test in posebna
pravila. Potnik mora opraviti PCR test
največ 72 ur pred potovanjem ter
izpolniti vstopno deklaracijo in prejeti
digitalni GreenPass, predložiti potrdilo
o cepljenju ali prebolelosti skladno z
izraelskimi predpisi. V primeru izjem je
potrebno dovoljenje za vstop. Po
prihodu se na letališču opravi
ponoven PCR test in izolacija do
prejema rezultata testa. Ob izhodu
morajo tujci opraviti ponoven PCR
test, največ 72 ur pred odhodom, če
so bili v Izraelu dlje kot 72 ur, in
izpolniti spletno izjavo o izstopu iz
države.

Japonska

Karantena (14 dni)

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: Ni prosto, izjeme:
Potniki z diplomatskim ali posebnim
PL in njihovi družinski člani ter potniki,
mlajši od 5 let, ob vstopu v državo ne
potrebujejo zdravstvenega
zavarovanja. Ravno tako za vstop v
državo ne potrebujejo opravljenega
PCR testa 72 ur pred prihodom v
državo, niti ne potrebujejo opraviti
drugega obveznega PCR testa na
letališču ob vstopu v državo.
Potnikom iz Slovenije, ki so polno
cepljeni in predložijo certifikat o
cepljenju v arabskem ali angleškem
jeziku, ni potrebno opraviti dodatnega
PCR testa ob vstopu v državo.

Potniki, ki vstopajo ali prehajajo skozi
Jordanijo, morajo predložiti negativen
PCR COVID-19 test, ki mora biti
opravljen največ 72 ur pred prihodom
v državo. Potniki morajo opraviti
dodatni PCR test ob vstopu v državo,
ki mora biti plačan v naprej na
naslednji povezavi: https://registration.
questlabjo.com, če potujejo v Amman
in https://COVID19.biolab.jo, če
potujejo v Aqabo in mora biti plačan v
naprej. Potniki morajo imeti
elektronski račun s QR kodo, ki
potrjuje plačilo.

Rezultate testa za potnike, ki prihajajo iz Egipta, Iraka,
Palestinskega ozemlja ali Turčije, mora izdati
pooblaščeni laboratorij, podrobnosti najdete na https:
//www.visitjordan.gov.jo/Labs-List.html. Potnikom ni
dovoljen tranzit skozi Jordanijo več kot 10 ur. Potniki
morajo imeti zdravstveno zavarovanje, ki velja za celotno
obdobje nameravanega bivanja.

Južna Koreja

Karantena (14 dni)

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.

Potniki iz drugih držav morajo ob vstopu na Irsko
predložiti dokazilo o cepljenju ali prebolelosti v zadnjih
180 dneh. V tem primeru karantena ni potrebna. V kolikor
potnik nima potrdila o cepljenju ali prebolelosti mora ob
vstopu na Irsko predložiti negativen PCR test, ki ni
starejši od 72 ur. Potniku bo odrejena karantena na domu
za 14 dni. Karanteno potnik lahko zapusti po petih dneh z
negativnim PCR testom. Obvezna 14-dnevna karantena
za potnike iz: Botswana, Democratic Republic of the
Congo, Eswatini, Mozambique, Namibia, Seychelles,
South Africa, Tunisia, Uganda, Zimbabwe, Bangladesh,
India, Indonesia, Kuwait, Myanmar, Pakistan, Russia,
Cuba, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia,
Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad and Tobago,
Uruguay, Venezuela.

Italijanska vlada je 2.2.2022 potrdila osnutek odloka, ki
med drugim prinaša spremembe pri uporabi potrdila PCT
za tujce, ki se nahajajo v Italiji. Glede na osnutek odloka
bo tujec izpolnjeval pogoj PC (op. ojačano zeleno
potrdilo) tudi v primeru, da je od zaključenega cikla
cepljenja ali prebolelosti od Covid-19 minilo več kot 6
mesecev, in sicer z negativnim PCR testom (veljavnosti
72ur) ali antigenskim-hitrim testom (veljavnosti 48 ur).
Hkrati osnutek odloka prinaša spremembo glede
veljavnosti izpolnjevanja pogoja C (cepljenje) za osebe,
ki so prejeli 3 odmerek. Ta bo po novem veljal za
nedoločen čas. Novosti bodo stopile v veljavo dan po
objavi v uradnem listu. Predvidoma 8.2.2022.
https://corona.health.gov.
il/en/directives/air-travel-covid19green/?tab=by-air https://corona.
health.gov.il/en/flights/ https://corona.
health.gov.il/en/directives/leavingisrael/?tab=by-air

Potniki morajo izpolniti obrazec Izjava
na naslednji povezavi: https://www.
gateway2jordan.gov.jo, kjer se bo
generirala QR koda in je potrebno
obrazec predložiti pred vkrcanjem na
letalo in vstopom v državo.

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.
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Kanada

Prosto

Vlada je v luči novega seva virus
uvedla obvezno PCR testiranje za vse
tujce, ki vstopijo na ozemlje Kanade.
Slednje ne velja za tujce, ki v Kanado
pridejo iz ZDA. Potniki bodo morali na
rezultate PCR testa počakati v
posebej določenih prostorih na
letališču. Do konca januarja 2022 je v
veljavi prepoved vstopa za tujce, ki
prihajajo iz afriških držav (seznam) ali
so le-te obiskali v zadnjih 14 dnevih
pred prihodom v Kanado.

Dodatno

Opombe

Katar

Karantena (7 dni, institucionalizirana
in na lastne stroške, če v domači
karanteni ni zadoščeno potrebnim
pogojem (ločena soba z lastno
kopalnico))

DA, opravljen največ 72 ur pred
NE
prihodom v državo pri registriranem
izvajalcu v državi odhoda; na letališču
možno naključno ponovno testiranje
potnikov;

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.

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.

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+7+7)

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.

Odobrena cepiva: Pfizer BioNTech, Moderna,
Astrazeneca, Covishield (Astrazeneca),
Janssen/Johnson & Johnson, Sinopharm
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Dodatno

Opombe

Kolumbija

Prosto

Kolumbija za vstop v državo od
potnikov ne zahteva več predložitev
negativnega testa PCR. Od potnikov
zahtevajo, da 24 ur pred vkrcanjem na
letalo proti Kolumbiji izpolnijo poseben
obrazec" Check-Mig, dosegljiv na
spletni strani migracioncolombia.gov.
co.

Od potnikov zahtevajo, da 24 ur pred
vkrcanjem na letalo proti Kolumbiji
izpolnijo poseben obrazec" CheckMig, dosegljiv na spletni strani
migracioncolombia.gov.co.

Lokalne oblasti lahko odredijo dodatne ukrepe, ki so
objavljene na spletnih straneh: - Barranquilla (https:
//www.barranquilla.gov.co/) - Bogota (https://bogota.gov.
co/) - Cali (https://www.cali.gov.co/) - Cartagena (https:
//www.cartagena.gov.co/ ) - Medellín (https://medellin.
gov.co/) - Santa Marta (https://www.santamarta.gov.co/)

Kosovo

Ni prosto, izjeme: -Osebe, ki vstopijo
na Kosovo preko letališča ali
kopenskega mejnega prehoda in
zapustijo Kosovo v treh (3) urah preko
letališkega ali kopenskega mejnega
prehoda, pod pogojem, da na vstopu
podpišejo izjavo, da bodo Kosovo
zapustili v treh (3) urah ter, da je
izstop na mejnem prehodu razlikuje
od vstopnega mejnega prehoda; Osebe, ki delajo kot poklicni
prevozniki (vozniki), pod pogojem, da
upoštevajo protokol za mednarodni
prevoz za zaščito pred COVID-19; Državljani Republike Kosovo, ki so
zapustili Kosovo v zadnjih 12 urah; Tujci, ki prehajajo preko Kosova z
organiziranim prevozom z avtobusom
ali redno mednarodno linijo, tranzit,
pod pogojem, da je podpisana izjava,
da zapustijo ozemlje Kosova v petih
(5) urah; -Tuji diplomati, akreditirani
na Kosovu, ter pripadniki KFOR misije
na Kosovu; -Osebe, mlajše od
dvanajst (12) let; -Državljani
Republike Kosovo, ki niso prejeli
dveh odmerkov cepiva ali ne
posedujejo negativen RT-PCR test
na COVID-19, ki ni starejši od 48 ur,
se napoti v hišno karanteno sedmih
(7) dni od vstopa na ozemlje
Republike Kosovo; -Osebe, ki imajo
zdravniško potrdilo specialista iz
ustreznega področja, da imajo
kontraindikacije in so oproščene
cepljenja. Te osebe morajo pokazati
negativen RT-PCR test na COVID-19,
ki ni starejši od 48 ur pred odhodom
(za potnike, ki vstopajo po zraku)
oziroma 48 ur pred prihodom na mejni
prehod (za potnike, ki vstopajo po
kopnem); -Osebe med 12 in 16 let
starosti morajo imeti negativen RTPCR test, ki ni starejši od 48. ur.

- Potrdilo o popolnem cepljenju z
dvema odmerkoma ali enim
odmerkom cepiva Janssen (J&J), ki
ne sme presegati 12 mesecev po
prejetju zadnjega odmerka; - Potrdilo
o cepljenju z enkratnim odmerkom
skupaj z negativnim RT-PCR testom
proti COVID-19, ki ni starejše od 48
ur; - Potrdilo, da je oseba prebolela
COVID-19 v zadnjih 90 dneh
(pozitiven RT-PCR test, izdan v
zadnjih 21–90 dneh); - Potrdilo, da je
oseba prejela tretji/poživitveni
odmerek - Potrdilo o negativnem testu
RT-PCR za COVID-19, ne starejšim
od 48 ur.

Kostarika

Prosto

Potniki, ki so dopolnili 18 let in niso
ustrezno cepljeni s priznanimi cepivi,
morajo ob vstopu 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 in mora pokrivati
zdravljenje zaradi covid-19.
Priznana cepiva so Moderna, PfizerBioNTech, AstraZeneca ter Johnson
& Johnson. Potnik mora zadnji
odmerek prejeti vsaj 14 dni pred
prihodom. Potrdilo mora vsebovati
podatke o imetniku, vrsti cepiva
(farmacevtski družbi) in o datumu
odmerkov.

Potniki morajo v 72 urah pred
vstopom izpolniti elektronski
epidemiološki obrazec (Pase de
Salud oz. Health Pass), ki je na voljo
na naslednji povezavi - https://salud.
go.cr/. Potrdilo o cepljenju ali potrdilo
o mednarodnem potovalnem
zdravstvenem zavarovanju je
potrebno naložiti pri izpolnjevanju
elektronskega obrazca. Po vnosu
podatkov posameznik prejme QR
kodo, ki jo pristojni skenirajo ob
prihodu.

Zavarovanje se lahko kupi tudi v Kostariki pri naslednjih
ponudnikih: INS: https://www.grupoins.com/segurospara-viajero/seguro-viajero-ingreso-costa-rica/ Sagicor:
https://tiendasagicor.com/en/ BlueCross BlueShield:
https://www.bluecrossblueshieldcr.com/rod
Zavarovalna premija je v tem primeru lahko nižja
(minimalno kritje v višini 20.000 USD). Potniki morajo ob
prihodu pokazati potrdilo o nameri odhoda iz države pred
potekom dovoljenega bivanja v državi (za slovenske
državljane: 90 dni brez vizuma).

Kuba

Prosto

Vsi potniki morajo predložiti potrdilo o
cepljenju, ki so ga pridobili v državi
cepljenja. Priznana so cepiva,
odobrena s strani Svetovne
zdravstvene organizacije. Prav tako
se od 5.1.2022 naprej zahteva tudi
predložitev negativnega PCR testa,
opravljenega 72 ur pred potovanjem
na Kubo. Otroci do 12 leta starosti so
izvzeti iz pravila in ne potrebujejo
predložiti potrdila o cepljenju niti
rezultata PCR testa. Prav tako so iz
pravila glede obvezne predložitve
potrdila o cepljenju izvzete osebe, ki
zaradi zdravstvenih razlogov ne
morejo biti cepljene, pri čemer morajo
posedovati ustrezno zdravstveno
dokumentacijo, ki razloge utemeljuje.
Prav tako morajo vsi potniki pred
potovanjem na spletu izpolniti izjavo o
zdravstvenem stanju in počutju.

Kuvajt

Karantena (Obvezna karantena ob
vstopu v državo traja 10 dni. Prekine
se lahko po 3 dneh v primeru
ponovnega opravljanja PCR testa.)

Pogoj za vstop v Kuvajt je predložitev
negativenga PCR testa, ki je mlajši od
48 ur. Osebam cepljenim pred več kot
270 dnevi se status cepljene osebe ne
priznava. s

Na letališčih izvajajo PCR testiranja naključnih potnikov.
V primeru pozitivnega rezultata testa bo moral potnik za
vsaj 8 dni v obvezno karanteno v državni zdravstveni
center na lastne stroške.
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Latvija

Ni prosto, izjeme: Otroci, mlajši od 12
let (do 1. septembra 2021 - tudi drugi
mladoletniki), ki potujejo z odraslimi,
ki so izvzeti iz zahteve po
samoizolacij. Zaposleni pri ponudniku
prevoznih in potniških storitev, člani
posadke, Letalski potniki, ki med
tranzitom ne zapustijo letališkega
nadzornega območja in ostanejo tam
do 24 ur, Državljani EU in stalni
prebivalci, prijavljeni v občini Valka in
Valga, Državljani in stalni prebivalci
držav EU, ki dnevno prečkajo latvijsko
kopensko mejo z drugimi državami
EU, na primer zaradi zaposlitve ali
izobraževanja

Skladno z aktualnim seznamom je
Slovenija uvrščena na seznam držav
z velikim tveganjem (rumeni seznam).
Potniki, ki v Latvijo potujejo iz
Slovenije in so cepljeni (Latvija kot
popolno cepljene šteje osebe 16. dan
po zaključku postopka cepljenja) oz.
preboleli COVID-19 (certifikat o
prebolelosti velja med 11. in 180.
dnem od okužbe), lahko vanjo
vstopijo brez napotitve v 10-dnevno
samoizolacijo. Potniki, ki v Latvijo
potujejo s potrdilom o negativnem
hitrem antigenskem testu, ki ni starejši
od 48 ur oziroma o negativnem PCR
testu, ki ni starejši od 72 ur, v Latvijo
lahko vstopijo, vendar so napoteni v
10-dnevno samoizolacijo.
Samoizolacija se lahko prekine z
negativnim PCR testom na COVID-19
sedmi dan izolacije. Otroci do 12. leta
so izvzeti iz obveznosti testiranja.

Vse osebe, ki potujejo v Latvijo,
morajo najprej 48 ur pred vstopom v
Latvijo izpolniti elektronski obrazec na
spletnem mestu www.Covidpass.lv in
navesti zahtevane informacije v zvezi
s cepljenjem, testiranjem ali
prebolelostjo COVID-19.

Opombe

Libanon

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

DA, opravljen največ 96 ur pred
vstopom v državo

NE

Lihtenštajn

Karantena (10 dni)

DA.

Moznost prekinitve 7. dan s hitrim
testom

Litva

Prosto

Od 23. februarja je Litva efektivno
ukinila sezname t.i. COVID-19
ogroženih držav. Za prihode iz držav
Evropskega gospodarskega prostora
(EGP), Švice, Združenega kraljestva
Velike Britanije in Severne Irske,
Andore, Monaka, San Marina in
Svetega sedeža. Za potnike iz teh
držav ni več potrebno opravljati
COVID-19 testov ali lokacijskega
izpolnjevati obrazca pred prihodom v
državo, ne glede na status cepljenja
ali ozdravitve. Ob prihodu v Litvo ni
več potrebna samoizolacija

Od 23. februarja je Litva efektivno
ukinila sezname t.i. COVID-19
ogroženih držav. Za prihode iz držav
Evropskega gospodarskega prostora
(EGP), Švice, Združenega kraljestva
Velike Britanije in Severne Irske,
Andore, Monaka, San Marina in
Svetega sedeža. Za potnike iz teh
držav ni več potrebno opravljati
COVID-19 testov ali lokacijskega
izpolnjevati obrazca pred prihodom v
državo, ne glede na status cepljenja
ali ozdravitve. Ob prihodu v Litvo ni
več potrebna samoizolacija

Luksemburg

Prosto

Za letalske potnike pogoji PCT:
dokazilo o drugem cepljenju (14 dni
po zadnjem odmerku), PCR test manj
kot 72 ur, potrdilo o prebolelosti manj
kot 180 dni; SARS-CoV-2 hitri
antigenski test manj kot 48h; digitalna
in fizična potrdila. Potrdila oz.
negativni rezultati testov v enem od
uradnih jezikov LU (DE, F, LU) ali UK
ES, PT.

Madžarska

Prosto

Brez omejitev.

Malezija

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

Malta

Ni prosto, izjeme:

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

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.

Za vstop v državo mora vsak
obiskovalec imeti zdravstveni obrazec
(Health Form). Obrazec se lahko
pridobi 12 ur pred prihodom v državo
ter natisne pred potovanjem v
Mehiko. Če je let daljši, ga je mogoče
dobiti neposredno na letališču v
Mehiki. Dostop do obrazca - https:
//www.vuelaseguro.com/login

Slovenski državljani lahko na podlagi brezvizumskega
režima v državi ostanejo do 180 dni. Potni list mora biti
ob vstopu v Mehiko veljaven še najmanj 6 mesecev. Pri
vstopu morajo imeti obrazec "Forma Migratoria Múltiple"
(FMM), ki ga dobijo na internetu, na letalu ali na mejnem
prehodu. Več informacij - https://www.inm.gob.
mx/fmme/publico/en/solicitud.html

Moldavija

Prosto

https://www.gov.si/drzave/moldova

https://www.gov.si/drzave/moldova

https://www.gov.si/drzave/moldova

/

Ni zahtev za registracijo pred/pri
vstopu v državo.
Ob vstopu je obvezna samoizolacija
za 14 dni.

DA

zahteva PCR test, ki ni starejši od 72 urod odvema brisa
ter izpolnjena samoizjava
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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 (10 dni + 4 dni samo
izolacije - (PCR test 2 in 8 dan))

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

Ni prosto, izjeme: IZJEME od
izpolnjevanja pogoja PCT: Splošna
izjema od izpolnjevanja pogoja PCT
ob vstopu velja za otroke, mlajše od
12 let. Dodatno so pod določenimi
pogoji izjeme tudi: -Zaposleni v
sektorju mednarodnega prevoza, če v
Nemčijo opravljajo po službeni
dolžnosti, -Dnevni in tedenski
migranti, ki mejo prestopajo zaradi
dela, izobraževanja ali usposabljanja
in se vsaj enkrat tedensko vračajo v
kraj stalnega prebivališča, -Osebe, ki
v Nemčijo vstopajo v obmejnem
prometu za manj kot 24 ur, -Osebe, ki
pridobijo dovoljenje pristojnih nemških
institucij, -Uradne državne delegacije.

Slovenija od 3. 3. 2022 od polnoči ni
več uvrščena na nemški seznam
rizičnih območij. Za potnike, ki bodo v
Nemčijo pripotovali iz Slovenije in so
že dopolnili 12 let, še naprej velja t.i.
pogoj PCT (prebolel-cepljen-testiran).
Za vstop v državo je potrebno imeti
dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT v
nemškem, angleškem, francoskem,
italijanskem ali španskem jeziku.
Dokazila so lahko v papirni ali
elektronski obliki (fotografije dokazil
niso sprejemljivo digitalno dokazilo).
Dokazila morajo vsebovati tudi
osebne podatke imetnika (ime,
priimek, datum rojstva). DOKAZILO
O CEPLJENJU je sprejemljivo, če
izpolnjuje naslednje pogoje: •Oseba je
bila cepljena s cepivom, ki ima
dovoljenje za uporabo v EU, oz. z
njegovim ekvivalentom, •Oseba je
prejela vsaj dva odmerka cepiva, •Od
cepljenja z drugim odmerkom ni minilo
več kot 270 dni, •Med drugim in tretjim
cepljenjem je minilo vsaj 3 mesece.
DOKAZILO O PREBOLEVNOSTI je
sprejemljivo, če izpolnjuje naslednje
pogoje: •Predložiti morate pozitivni
izvid PCR testiranja, •Pozitiven izvid
testiranja mora biti starejši od 28 dni, •
Pozitivni izvid testiranja ni starejši od
90 dni. IZVID TESTIRANJA je
sprejemljiv, če izpolnjuje naslednje
pogoje: •Testiranje je opravljeno na
uradnem testnem mestu (skladno z
zakonodajo države, kjer je bilo
testiranje opravljeno) •Testiranje je
opravljeno s PCR ali primerljivim
testom, sprejemljivo so tudi antigenski
testi, •Ob vstopu v Nemčijo od
odvzema brisa ne sme miniti več kot
48 ur, •Če oseba v Nemčijo pripotuje z
organiziranim prevozom in ima
negativni izvid testiranja po PCR ali
drugi primerljivi metodi, se kot 48-urni
rok šteje začetek potovanja.

Podrobnejše informacije lahko
najdete na straneh nemškega
zveznega ministrstva za zdravje v
nemščini (https://www.
bundesgesundheitsministerium.
de/coronavirus/infos-reisende/faqtests-einreisende.html#c18620) in
angleščini (https://www.
bundesgesundheitsministerium.
de/en/coronavirus/infos-reisende/faqtests-einreisende.html).

Podrobnejše informacije lahko najdete na straneh
nemškega zveznega ministrstva za zdravje v nemščini
(https://www.bundesgesundheitsministerium.
de/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.
html#c18620) in angleščini (https://www.
bundesgesundheitsministerium.de/en/coronavirus/infosreisende/faq-tests-einreisende.html).

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

Prosto

Norveška

Prosto

/

Vsi s Covid-19 povezani pogoji so odpravljeni.

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: 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.

DA; 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

Prosto

Posredovanje podatkov za potnike na:
Mobilna aplikacija PassTrack oz
Dostopni spletni obrazec.Pregled pri
zdravstvenem delavcu ali predložitev
potrdila o negativnem testu RT-PCR
na COVID-19.

https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
passtrack.nitb.gov.
pk&hl=en_US&gl=US ali https:
//passtrack.nitb.gov.pk/login

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

/

Opombe

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.
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Opombe

Panama

Ni prosto, izjeme: Polno cepljeni
potniki ne potrebujejo negativnega
testa za vstop v Panamo. Oseba je
polno cepljena vsaj 14 dni po tretjem
odmerku cepiva, ki so ga odobrile
Evropska agencija za zdravila (EMA),
Ameriška agencija za hrano in
zdravila (FDA) in Svetovna
zdravstvena organizacija (WHO). V
kolikor je oseba cepljena s cepivom
Janssen proizvajalca Johnson &
Johnson, se šteje, da je polno
cepljena 14 dni po drugem odmerku
cepiva.

Potniki, ki niso polno cepljeni, morajo
predložiti negativen PCR ali
antigenski test, ki ga morajo opraviti
največ 72 ur pred prihodom v
Panamo. V kolikor oseba ne predloži
ustreznega testa, mora test opraviti na
letališču. Cena testa je 50 USD.
Rezultat dobi v okvirno 40 minutah. V
kolikor je test pozitiven, se osebo na
lastne stroške namesti v 14 dnevno
karanteno v enem od avtoriziranih
hotelov.

Pred vkrcanjem na letalo za Panamo
morajo potniki letalski družbi pokazati
izpolnjen obrazec (Electronic Health
Affidavit) - https://www.panamadigital.
gob.pa/RegistroPacoViajero

Potnikom, ki niso polno cepljeni in so bili v zadnjih 15
dneh pred vstopom v Panamo v visoko rizičnih državah,
se ob prihodu odredi 72-urna karantena v zato
namenjenih hotelih, ki jih je potrebno predhodno
rezervirati (in ob prihodu v Panamo pokazati rezervacijo v
tiskani obliki). To velja tudi za potnike v tranzitu preko
visoko rizičnih držav. Po 72 urah karantene mora potnik
opraviti nov test na koronavirus. V kolikor je pozitiven, se
karantena podaljša. Stroške bivanja v času karantene
mora pokriti potnik. Seznam visoko rizičnih držav in
hotelov za prestajanje karantene je na naslednji povezavi
- https://www.tourismpanama.com/plan-yourvacation/advisories/

Paragvaj

Ni prosto, izjeme:

Za polnoletne osebe je vstop možen s
polno shemo cepljenja zaključeno dva
tedna pred vstopom v državo. Od 12.
leta starosti dalje je pred vstopom
potrebno predložiti tudi negativen
PCR test (48 ur pred vstopom) ali hitri
test (24 ur pred vstopom). Ta pogoj ne
velja za osebe, ki potujejo iz
Argentine, Brazilije, Urugvaja ali
Bolivije. 5. dan po testu, ki se je
opravil za prihod v državo, je potrebno
opraviti nov test. Ta pogoj ne velja za
osebe, ki potujejo iz Argentine,
Brazilije, Urugvaja ali Bolivije.

Pred vstopom v državo je potrebno
izpolniti izjavo: http://dgvs.mspbs.gov.
py/webdgvs/views/paginas/vista_viaje
ros_nor.html

Peru

Ni prosto, izjeme:

Vstop je možen za osebe z zaključeno Pred potovanjem je potrebno izpolniti
shemo cepljenja 14 dni pred
izjavo: https://www.gob.pe/16745
potovanjem ali negativnim PCR
testom (antigenski test ni dovolj).
Osebe mlajše od 12 let morajo za
vstop na krov izpolnjevati le pogoj
asimptomatičnosti. Obvezna je
uporaba dvojnih mask.

Poljska

Ni prosto, izjeme: Notranje meje:
Otroci, mlajši od 12 let, so oproščeni
karantene, če potujejo z odraslimi, ki
imajo negativni Sars-Cov-2 test (PCR
ali antigen) oziroma so cepljenimi
proti Covid-19. Zunanje meje: Otroci,
mlajši od 12 let, so oproščeni
karantene, če potujejo z odraslimi,
cepljenimi proti Covid-19. Nekatere
druge kategorije oseb, ki so izvzete iz
omejiteve (med drugim diplomati,
vojaki, letalska posadka itd.): https:
//strazgraniczna.
pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemiakoronawi/8578,Outbreak-ofcoronavirus-rules-of-entry-and-stayon-the-territory-of-the-Republic.html
LETALSKI TRANZIT: Osebe, ki
potujejo z letalom (tako iz
schengenskih in neschengenskih
držav) so izvzete iz obveznosti
karantene, če po prihodu na Poljsko
ostanejo v državi največ 24 ur in
imajo letalsko karto, ki to potrjuje.

Potniki, ki vstopajo v Poljsko preko
notranje EU meje, morajo v izogib 10dnevni karanteni na zahtevo mejne
straže ali policista predložiti negativni
diagnostični Sars-Cov-2 test (PCR ali
antigen) v poljščini ali angleščini, ki ni
starejši od 48 ur. Izjema od obvezne
karantene velja tudi za osebe, ki so že
cepljene proti COVID-19 (zaključile
celoten potek celjenja z izbranim
cepivom in je od zadnjega cepljenja
preteklo 14 dni) ter jim je bilo izdano
potrdilo o cepljenju s cepivom,
odobrenim za promet v Evropski uniji
ter prebolevniki, ki na zahtevo mejne
straže ali policije to izkazujejo z
zdravstveno dokumentacijo
prevedeno v poljski ali angleški jezik
in okužba ni starejša od 6 mesecev.

Od 17. julija 2021 je za vse potnike, ki
na Poljsko potujejo z letalom,
obvezno izpolniti potniški lokacijski
obrazec, dostopen na: https:
//aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home. V
primerih, da potniki obrazca ne
morejo izpolniti obrazca preko spleta,
ga lahko izpolnijo v fizični obliki na
letalu.

Portugalska

Prosto

Potniki na letih na celinsko območje
Portugalske (razen otrok mlajših od
12 let) morajo predložiti: -potrdilo o
negativnem rezultatu RT-PCR (ali
podobnega NAAT testa), ki ne sme
biti starejši od 72 ur pred vkrcanjem,
ali -potrdilo o negativnem rezultatu
hitrega antigenskega testa (HAGT), ki
ne sme biti starejši od 24 ur pred
vkrcanjem (veljajo zgolj HAGT testi,
odobreni s strani Odbora EU za
zdravje – več informacij je dosegljivih
na: https://ec.europa.
eu/health/sites/default/files/preparedn
ess_response/docs/covid19_rat_common-list_en.pdf), ali veljavno EU Digitalno COVID potrdilo
(cepljeni, preboleli, testirani), ali veljavno potrdilo o cepljenju ali
prebolelosti, izdano s strani tretjih
držav, v primeru recipročnosti (več
informacij o tem, iz katerih držav so
veljavna potrdila, je dosegljivih na:
https://ec.europa.eu/info/live-worktravel-eu/coronavirus-response/safecovid-19-vaccines-europeans/eudigital-covid-certificate_en). Ob
predložitvi veljavnega EU Digitalnega
COVID potrdila ali potrdila o cepljenju,
od 7. 2. 2022 ni več treba predložiti
potrdila o negativnem rezultatu testa
na Covid-19.

Informacije so dosegljive na spletni
strani Visit Portugal: https://www.
visitportugal.com/en/content/covid-19measures-implemented-portugal. Vsi
potniki na letih na celinsko območje
Portugalske (tudi na letih iz
avtonomnih regij Azori in Madeira)
morajo elektronsko izpolniti
Passenger Locator Form (PLF): https:
//portugalcleanandsafe.
pt/en/passenger-locator-card.

Informacije glede Portugalske so dosegljive na spletni
strani Visit Portugal: https://www.visitportugal.
com/en/content/covid-19- measures-implementedportugal. Pogoji glede potovanja na Madeiro so
dosegljive na: https://www.visitmadeira.pt/en-gb/usefulinfo/corona-virus-(covid-19)/information-to-visitors-(covid19), na Azore pa na: https://www.visitazores.com/en/tripinfo.

Romunija

Karantena (https://www.gov.
si/drzave/romunija/)

https://www.gov.si/drzave/romunija/

https://www.gov.si/drzave/romunija/

https://www.gov.si/drzave/romunija/
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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.

Pogoji za prehajanje meje

San Marino

Prosto

Ne

Saudova Arabija

Ni prosto, izjeme: /

Vstop dovoljen turistom, polno
Prijava cepilnega statusa na https:
cepljenim s cepivi Pfizer, Astra
//muqeem.sa/#/vaccineZeneca, Moderna ali
registration/home
Johson&Johnson (za cepljene z
Sinopharm ali Sinovac potrebno
dodatno ekratno cepljenje z enim od
prej navedenih cepiv). Poleg
papirnega potrdila o cepljenju z
navedenimi cepivi (vaccination
certificate), morajo turisti predložiti
tudi negativni PCR test, opravljen
največ 72 ur pred prihodom v državo,
ter svoj cepilni status prijaviti pri
saudskih zdravstvenih oblasteh (https:
//muqeem.sa/#/vaccineregistration/home).

/

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

Ni prosto, izjeme:

Od 19.8.2021 od 21:00 dalje je vstop v letališke zgradbe
dovoljen samo z osebam s potrdilom o cepljenju z
najmanj enim odmerkom, s potrdilom o prebolelosti
Covid-19 v zadnjih 45 dnevih od okrevanja ali zdravniško
potrdilo o negativnem PCR testu, starem največ 72 ur ali
potrdilo o hitrem testu, opravljenem največ 48 ur pred
vstopom v letališko zgradbo.

Singapur

Karantena (14 dni)

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.

Slovaška

Ni prosto, izjeme: Podrobnosti na
Dokazilo o cepljenju. Brez karantene
spletni strani http://www.bratislava.
je dovoljen vstop polno cepljenim
veleposlanistvo.si/index.php?id=5970 osebam in osebam, ki so bolezen
covid-19 prebolele v zadnjih 180
dneh. Obstajajo še določene izjeme.

Srbija

Ni prosto, izjeme: Danes je stopil v
veljavo dogovor o vzajemnem
priznavanju potrdil. Državljani
Slovenije lahko vstopajo v Srbijo s
potrdilom o cepljenju ali potrdilom o
prebolelosti.

Španija

Ni prosto, izjeme:

Pri vstopu v Španijo iz rizičnih držav
(tudi Slovenija), preko letališč in
pristanišč, je potrebno predložiti: ali
negativni PCR/TMA, ki ni starejši od
72 ur ali HAG test, ki ni starejši od 24
ur; ali potrdilo o cepljenju, kjer je od
drugega odmerka cepiva preteklo
najmanj 14 dni, veljavnost potrdila je
za polnoletne osebe omejena na 270
dni od zadnjega prejetega odmerka v
osnovni shemi cepljenja; ali potrdilo o
prebolelosti, kjer se kot prebolelost
šteje min 11 dni – max 180 dni od
pozitivnega testa. Izjema: otroci do 12
let, tranzit. Dokumenti morajo biti
izdani v
angleškem/španskem/francoskem/ne
mškem jeziku.

Dodatno

Opombe

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

Ob vstopu je potrebno predložiti QR
kodo, ki se jo dobi po tem, ko se
izpolni spletni obrazec na www.spth.
gob.es
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Dodatno

Šrilanka

Ni prosto, izjeme:

Da

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.

Švedska

Prosto

Švica

Prosto

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.

Tajska

Karantena (Obvezna 14 dni v izbranih DA. Največ 72 ur pred potovanjem
ustanovah. Stroške karantene krije
posameznik.)

Tunizija

Ni prosto, izjeme:

DA

Turčija

Ni prosto, izjeme: Izjeme so delavci v
mednarodnem prometu. ( ladijsko,
letalso osebje in TIR)

Za slovenske državljane velja, da
DA, prekinitev je možna po 10. dneh z
lahko za vstop v Turčijo predložijo
negativni PCR testom.
naslednja potrdila : - Potrdilo o
drugem cepljenju, ki je starejše od 14
dni. - Potrdilo o prebolelosti COVID
19, ki ni starejše od 6 mesecev. - PCR
test, ki ni starejši od 72 ur, za potnike,
ki so dopolnili 6. leto starosti. - Hitri
test, ki je lahko narejen po vstopu v
državo, v roku 48 ur.( velja le za
prehod kopenske meje).

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

S 1. aprilom Švedska ukinja vse ukrepe gled Covid ob
prihodu iz tujine, tudi iz držav, ki niso znotraj EU/ EEA.
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.

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.
Izjeme od obvezne samoizolacije in
predložitve negativnega PCR testa.
a) Potniki, ki so že v celoti cepljeni, s
potrdilom o cepljenju s kodo QR, ki ga
izdajo pristojni zdravstveni organi; b)
Potniki, ki so z virusom Covid-19
zboleli največ 6 tednov pred
začetkom potovanja, z ustreznim
zdravniškim potrdilom, ki ga izda
zdravstveni organi.

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.
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Ukrajina

Ni prosto, izjeme: otroci do 12. leta
starosti, vozniki in posadke v
cestnem, železniškem in zračnem
prometu, akreditirano osebje DKP in
misij ter njihovi družinski člani,
predstavniki oboroženih sil držav
Nata, ki sodelujejo pri vojaških vajah
mdr.

Zdravstveno zavarovanje za COVID19 sklenjeno pri ukrajinski
zavarovalnici, test PCR ali RAD, ki ni
starejši od 72 ur ali potrdilo o
cepljenju. V primeru necepljenih oseb
si morajo potniki ob vstopu v državo
naložiti aplikacijo V doma in v roku 72
ur opraviti še en test, kar se registrira
v aplikaciji.

Dodatno

Opombe

Urugvaj

Ni prosto, izjeme: https://www.gub.
uy/comunicacion/publicaciones/motiv
os-y-documentos-que-avalan-elingreso

Vstop je možen za mladoletne osebe,
polnoletne osebe, ki imajo polno
shemo cepljenja ali osebe, ki spadajo
v eno izmed izjem, ki jih morajo pred
tem registrirati. Potnik mora zadnjo
dozo cepiva prejeti največ 9 mesecev
pred potovanjem. Ob vstopu morajo
osebe starejše od 6 let predložiti
negativen rezultat PCR testa (bris
opravljen 72 ur pred potovanjem) ter
potrdilo o sklenjenem zdravstvenem
zavarovanju. Osebe, ki so COVID-19
prebolele v obdobju 10 do 90 dni pred
potovanjem, lahko namesto PCR
testa predložijo potrdilo o pozitivnem
testu (tehnika PCR-RT ali tumor
detection test).

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.

Vsi potniki morajo pred potovanjem
izpolniti izjavo: https:
//declaracionjurada.ingresoauruguay.
gub.uy/

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.
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Združene države Amerike Ni prosto, izjeme: V ZDA lahko brez
ustreznega cepljenja vstopijo
državljani ZDA, tuji priseljenci
(imetniki zelene karte ali priseljenskih
vizumov), otroci do 18 leta starosti,
diplomati in tuji vladni uradniki, ki
potujejo v ZDA službeno s
specifičnimi kategorijami vizumov,
osebe ki sodelujejo (ali so sodelovale)
v kliničnih preskušanjih za razvoj
cepiv proti COVID-19, osebe, pri
katerih je cepljenje medicinsko
kontraindicirano, osebe, ki jim CDC
odobri izjemo na podlagi humanitarnih
ali drugih nujnih razlogov potovanja,
člani letalskih in ladijskih posadk z
vizumi C-1 in D, ki potujejo v ZDA kot
člani posadk. Uveljavljanje izjem je
mogoče tudi za državljane držav, kjer
je razpoložljivost cepiv proti COVID19 omejena (npr. kjer je polno
cepljenih manj kot 10 % populacije).
Posamezniki, ki so izvzeti iz
obveznega cepljenja in potujejo v
ZDA brez potrdila o cepljenju, morajo
letalski družbi predložiti dokazila, da
so izvzeti iz obveznega cepljenja.
Necepljeni potniki, ki sodijo med
izjeme, se morajo ponovno testirati 35 dni po vstopu v ZDA in tudi v
primeru negativnega testa ostati v 7dnevni karanteni, razen v kolikor so
preboleli Covid-19 v zadnjih 90 dneh.
V primeru pozitivnega testa ali razvoja
simptomov, se morajo samoizolirati.
Posamezniki, ki so izvzeti iz
obveznega cepljenja in potujejo v
ZDA brez potrdila o cepljenju, morajo
pred vkrcanjem na letalo izpolniti
izjavo, v kateri potrdijo, da so uredili
vse potrebno, da bodo po prihodu v
ZDA izpolnili pogoje, ki jih določa
CDC (testiranje,
karantena/samoizolacija, cepljenje). V
izjavi podajo tudi soglasje za cepljenje
po prihodu v ZDA, razen v kolikor niso
izvzeti iz cepljenja (npr. pogoj
cepljenja po prihodu v ZDA ne velja
za osebe, ki nameravajo ostati v ZDA
manj kot 60 dni, kadar je oseba
mlajša od 18 let, itd.).

Združeni arabski emirati

Prosto

Združeno kraljestvo

Prosto

Zelenortski otoki

Ni prosto, izjeme:

Pogoji za prehajanje meje

Dodatno

Obvezno cepljenje: Vsi tujci, ki niso
priseljenci (imetniki zelene karte ali
priseljenskih vizumov), morajo biti v
celoti cepljeni in predložiti dokazilo o
cepljenju pred vkrcanjem na letalo za
ZDA, razen v kolikor niso uvrščeni
med izjeme (npr. otroci do 18 leta
starosti). Za vstop v ZDA so priznana
vsa cepiva, ki so odobrena s strani
WHO (tudi zgolj za nujno uporabo).
Za potovanje v ZDA so torej priznana
vsa cepiva, ki se uporabljajo v
Sloveniji. Glede na dikcijo pristojnega
ameriškega organa (CDC) so osebe
popolnoma cepljene vsaj 14 dni po
cepljenju s cepivom z enkratnim
odmerkom oz. vsaj 14 dni po cepljenju
z drugim odmerkom cepiva z dvema
odmerkoma. Obvezno testiranje: Vsi
mednarodni letalski potniki, ki so
dopolnili dve leti, morajo predložiti
negativen test opravljen vsaj en dan
pred potovanjem v ZDA ali dokazila,
da so preboleli Covid-19. Med drugim
so priznani hitri antigenski testi in testi
po metodi NAAT (nucleic acid
amplification test), vključno PCR testi.
Časovni okvir testiranja ni 24 ur, kar
pomeni, da se potnik lahko testira
zadnji dan pred vkrcanjem na letalo
ob katerikoli uri. V primeru povezanih
letov se test lahko opravi v enem
dnevu pred odhodom prvega letala.
Test se lahko predloži v fizični ali
digitalni kopiji. Potrdilo o testiranju
mora vsebovati naslednje podatke: (1)
osebne podatke imetnika (ime in
priimek ter vsaj en dodaten podatek,
npr. datum rojstva, št. potne listine);
(2) datum testiranja (vsaj en dan pred
potovanjem); (3) vrsta testa
(antigenski, testi po metodi NAAT); (4)
rezultat testiranja (npr. "negative",
"SARS-CoV-2 RNA not detected",
"SARS-Cov-2 Antigen not detected",
Covid-19 not detected"); (5) izvajalec
testiranja (laboratorij, zdravstvena
ustanova, itd.). Test je potrebno
pokazati letalski družbi pred
vkrcanjem na letalo ter po potrebi
pristojnim federalnim, državnim ali
lokalnim organom po prihodu v ZDA.
Potniki morajo pred vkrcanjem na
letalo podati tudi izjavo, da so
ustrezno cepljeni in da imajo
negativen test.

Vsi potniki morajo letalski družbi
predložiti svoje kontaktne podatke za
lažje sledenje okužbam, tj. za
vzpostavitev kontakta s potnikom in
njegovimi drugimi kontakti v primeru,
da so bili izpostavljeni okuženi ali
bolni osebi z nalezljivo boleznijo
Covid-19.

Opombe

Prost vstop v Dubaj ob predložitvi
negativnega PCR testa. Za vstop v
Dubaj se potrdilo o cepljenosti ne
zahteva. V Abu Dabi je vstop možen
le ob predhodni registraciji preko
spletnega portala (ICA). Registracija
je predpogoj za vkrcanje na letalo za
potovanje v Abu Dabi. Slednja mora
biti opravljena njamanj 5 dni pred
načrtovanim potovanjem. Povezava:
https: //smartservices.ica.gov.
ae/echannels/web/client/guest/index.
html?s=08#/registerArrivals.
Necepljeni potniki imajo v emiratu Abu
Dabiju omejeno možnost obiskovanja
znamenitosti, muzejev, parkov in
nakupovalnih središč.
Vse omejitve vstopa v ZK ukinjene od 18.03.2022 dalje.
Izjeme: državljani ZO, potniki v
tranzitu in otroci mlajši od 2 let Pred
vkrcanjem na letelo mora imeti vsak
potnik poleg veljavnega potnega lista
in registracije /glej opombe) , COVID
potrdilo PCT, obrazec za spremljanje
zdravja (glej dodatno) in potrdilo
rezervacije in ime hotela. Pogoji PCT
(negativen RT-PCR test manj kot 72
ur, ali hitri antigenski test manj kot 72
ur). Otroci mlajši od 7 let ne
potrebujejo PCT. *RT-PCR real time
PCR https://travel.gov.cv/

Obveza potnika je izpolnitev obrazca
za spremljanje zdravja https://igrp.
gov.cv/IGRP/app/webapps?
r=controle_sanitario/FichaVigilanciaC
ontroleSanitario/index&dad=controle_
sanitario&p_fwl_toolsbar_2=en_lang&
target=_blank&isPublic=1

5 dni pred vstopom v državo je obvezna registracija:
https://registration.cv.zetes.com/(S
(siyi4plb0fnuxj0t1snvh2pl))
/Pages/CapeVerde/PersonalInfo.aspx in plačilo takse v
višini od 3400 CVE (približno 31 EUR) preko povezave:
https://www.ease.gov.cv/ Izjeme: državljani ZO, potniki v
tranzitu in otroci mlajši od 2 let

