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Járványügyi szabályok a Horvát Köztársaságba beutazást követően












a beutazás napjától számított 10 napon belül minél kevesebb emberrel létesítsen személyes
kapcsolatot,
a beutazás napjától számított 10 napon belül csak a legszükségesebb és halaszthatatlan
ügyeket intézze a szállásán kívül,
kerülje a fizikai érintkezést (pl.: kézfogás, zárt térben 1,5 m távolságtartás, gyakori szappannal
és vízzel való kézmosás vagy kézfertőtlenítés, arc, szem, száj kézzel történő érintésének
elkerülése, zárt helyiségekben, szálláshelyen kívül maszk viselése),
lehetőség szerint ne vegye igénybe a tömegközlekedést,
kerülje el a nyilvános összejöveteleket, csoportosulásokat,
a beutazástól számított 10 napon át a reggeli órákban kötelező a testhőmérséklet mérés,
amennyiben testhőmérséklete 37,2 foknál magasabb, rosszul érzi magát vagy a betegség
tüneteit észleli, köteles telefonon értesíteni háziorvosát vagy a területileg illetékes járványügyi
orvost, ebben a segítségére lehet szállásadója vagy meghívója,
csak a feltétlenül szükséges személyes megbeszéléseken, tárgyalásokon vegyen részt, tartson
fizikai távolságot, tartsa be a higiéniai előírásokat,
fizessen érintés nélküli bankkártyával,
lehetőség szerint szálláshelyén készítsen ételt, vagy rendeljen házhoz.

A Horvát Köztársaságban országosan előírt járványügyi intézkedések szerint kötelező a maszkviselés
minden olyan zárt helyiségben, ahol nem lehetséges a 2 méteres biztonsági távolság tartása. Így többek
között: a tömegközlekedési eszközökön, a vendéglátóhelyek vendégei számára, az irodai dolgozók
számára és minden egyéb zárt térben megtartott társasági és nyilvános összejöveteleken. Továbbá
kötelező a maszkviselés minden olyan nyílt téren, ahol a szükséges 1,5 méteres biztonsági távolság
nem tartható (pl. buszmegállókban).
Teendők tünetek megjelenésekor a beutazást követően
Amennyiben a beutazást követően a koronavírus okozta megbetegedés jeleit tapasztalja, értesítse
telefonon szállásadóját, meghívóját, aki értesíti háziorvosát, a területileg illetékes járványügyi orvost
vagy amennyiben a tünetei erőteljesek, kihívja a mentőszolgálatot vagy telefonon értesíti a
legközelebbi Covid ambulanciát.
Beutazás a Horvát Köztársaságba a betegség tüneteit mutató személyek részére
Amennyiben a Horvát Köztársaságba a betegség tüneteit mutató személy lép be, a határrendőrség
azonnal értesíti a határon a közegészségügyi ellenőrt és/vagy az Állami Felügyelőség területi
kirendeltségét vagy annak központi hivatalát. Tünetekkel rendelkező személyeknek nem javasolják a

Horvát Köztársaságba való belépést, amennyiben a belépés halaszthatatlan, e személyt azonnal, a
legrövidebb úton az illetékes egészségügyi intézménybe irányítják tesztelés és gyógykezelés, illetve
tesztelés és karanténkötelezettség mellett.
A beutazást megelőzően a horvát hatóságok javasolják a reggeli órákban történő testhőmérséklet
mérést, és amennyiben testhőmérséklete 37,2 foknál magasabb és/vagy akkut légzőszervi fertőzés
tüneteit észleli, továbbá ha rosszul érzi magát vagy a betegség bármely tünetét észleli (nemcsak
légzőszervit), az utazást a hatóságok nem javasolják.
Amennyiben a COVID-19 fertőző betegség tüneteit észleli, a fent felsorolt lehetőségek mellett
telefonon felkeresheti a 112 segélyhívó vagy 113 koronavírus segélyhívó telefonszámokat.

