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Drž. Zajezitveni ukrepi Prometni ukrepi in spremembe mejnega režima 

IT 

30.4.: Ministrski svet je odobril uporabo aplikacije "Immuni" za sledenje stikov okuženih 
s Covid, ki bo začela delovati od sredine maja. 

29.4.: Komisar za izredne razmere je zagotovil, da je Italija sedaj pripravljena na hujše 
razmere, kot jih je doživela ob vrhuncu izbruha. Od prvotnih 5.200 postelj v intenzivnih 
terapijah je zmogljivost povečala na 9.000 postelj. Razdeljenih je bilo 4.200 
respiratorjev, pri čemer se število lahko v nekaj dneh podvoji.   

28.4. Komisar za izredne razmere zaradi koronovarisa Arcuri je napovedal, da bo 
aplikacija za sledenje okuženim (contact tracing) začela delovati v maju. 

18.4. Na zdravstvenem področju se pripravlja načrt, kako bolj učinkovito preprečiti 
širjenje: teritorialna asistenca z delovanjem bolnišnic Covid19 in struktur za karanteno, 
uporaba tehnoloških aplikacij za lociranje okuženih in izvajanje masovnih testov. 

Z odlokom 24.3. je določena veljavnost izrednih razmer do 31.7.  

21.3.: zapirajo se vse proizvodne dejavnosti razen tistih, ki so nujne/strateške za 
nacionalno proizvodnjo.  

20.3.: prepovedan vstop v parke in na druge javne površine (vrtovi, igrišča, idr.), 
rekreacija posameznika je dovoljena v bližini njegovega doma ob upoštevanju 
varnostne razdalje najmanj enega metra med dvema osebama. Zaprejo se prodajalne 
s pijačami in hrano na železniških postajah, postajališčih, bencinskih črpalkah, 
izjemoma lahko obratujejo ob avtocestah (princip take away).  

IT je 12.4. uvedla zdravstveno asistenco in nadzor nad migranti, ki pridejo v državo s 
posebnimi čolni. 

V IT/Toskani se lahko od 7.4. okužene osebe nastani v ‘sanitarne hotele’, kjer so v času 
karantene pod nadzorom zdravstvenih delavcev.  

Sproščanje ukrepov:  

6.5.: Apulija; na prostem je možno izvajati posamezne individualne športe, kot npr. golf, 
tek, kolesarjenje, tenis, jadranje, idr. 

5.5.: Ponovno odprtje letališč: Roma Ciampino in Firenze Peretola. 

Odprtje dodatnih komercialnih aktivnosti: trgovina na drobno  s čolni in kolesi; najem 
tovornjakov, težkih vozil, strojev in opreme; restavriranje umetniških del ter storitve 
negovanja hišnih živali. 

2.5.: IT vlada je na svoji spletni strani objavila tolmačenje posameznih področij, ki jih 
obravnava vladni odlok z dne 26.4.: http://www.governo.it/it/faq-fasedue  

2.5.: Na Sardiniji se bodo ob upoštevanju zagotovitve pogoja varne fizične 
oddaljenosti,trgovine na drobno ter  posamezni saloni odprli 11.5. 

3.5.: MNZ IT je na spletni strani objavilo nov obrazec samo-izjave (autocertificazione), ki je od 
4.5. veljavna za premike po IT ozemlju.  

30.4. ministrica za infrastrukturo in promet in min. za zdravje sta podpisala ukrep, ki predvideva 
ponovno odprtje letališč Ciampino v Rimu in v Peretola v Firencah za potniški promet s 4.5. 

Potniki mednarodnega javnega prevoza (letalo, vlak, ladja ali druga vozila) morajo upravitelju 
prevoza ob vkrcanju izročiti izjavo, iz katere je razviden razlog potovanja, naslov na katerem bo 
potekala 14-dnevna samoizolacija, ter telefonska številka. 

Obvezna karantena za obolele in 14-dnevno samoizolacija za vse, ki vstopajo v Italijo. Kot 
izjema so določene osebe, ki gredo čez mejo zaradi upravičenih razlogov (samoizjava na 
obrazcu), a se morajo vrniti v 72 urah (plus dodatnih izjemoma 48 ur), ter tisti, ki gredo na delo 
v podjetja s sedežem v Italiji. 

25.3.: prepovedani premiki med občinami, razen v nujnih službenih primerih in zaradi nujnih 
zdravstvenih razlogov. 

18.3.: omejen potniški promet s Sicilijo ter omejen železniški promet po državi z zmanjšanjem 
števila vlakov. 
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1.5. dežela Lacij je sprejela usmeritve: 

za ponovno odprtje lokalov z 4.5., vendar samo za »take away« oz. dostavo brez 
konzumiranja v lokalu: obvezno nošenje zaščitnih mask in rokavic tako za zaposlene 
kot za goste, varnostna razdalja, uporaba dezinfekcijskih gelov. Lokali ne bodo imeli 
časovnih omejtive delovnika;  

Delo v pisarnah bo porazdeljeno čez cel dan, da se izogne prometnim konicam, delo od 
doma bo subvencionirano, pri čemer naj bi 80% Rimljanov delalo na ta način.  

Subvencionirane bodo alternativne variante transporta (avto, skuter in bike sharing), na 
novo bo urejenih 150 km kolesarskih poti. Do 31. maja bo za promet odprt center Rima, 
ki je sicer »cona z omejenim prometom« z dovolilnicami.  

1.5. je predsednik dežele Emilija Romagna podpisal uredo, s katero se s 4.5. dovoli 
vrnitev k treningu nogometašev iz deželnih klubov pod pogojem spoštovanja varnostnih 
zahtev.  

30.4.: Predsednik Sicilije je 30.4. podpisal predpis, ki predvideva postopno (od 4. do 
17.5.)  odprtje posameznih dejavnosti skladno z usmeritvami Rima. 

29.4.: Dežela Kalabrija z 30.4. napovedala odprtje barov, slaščičarn, restavracij, 
agriturizmov s strežbo izključno pri mizah na terasah. 

28.4. je predsednik Veneta dodatno k uredbi, ki od 28.4. naprej dovoljuje individualne 
premike po celotnem ozemlju dežele za odhod do vikendov (drugih hiš v lasti) pojasnil, 
da je odhod na slednje možen le v primeru, da se posamezna oseba odpravi z 
namenom realizacije različnih del/opravil ter se nato vrne domov v lastno prebivališče. 

28.4. predsednik Kampanje v izogib druženju na prostem tamkajšnje prebivalce 
ponovno pozval k doslednemu upoštevanju vladnih in deželnih ukrepov - varnostna 
razdalja, maske, umivanje rok, itd. 

28.4. predsednik FJK je z nekaterimi predsedniki S IT dežel predlagal, naj se postopna 
sprostitev gospodarskih dejavnosti izvede pred načrtovano II. fazo (4.5.), ki jo je 26.4. 
predstavil PV Conte. 

27.4. je dežela Lombardija objavila nove smernice za »načrtovanje nove normalnosti«, 
ki vključujejo tudi dodatna pojasnila, kako ponovno zagnati strateške dejavnosti  

27.4. je dežela Veneto izdala novo uredbo, s katero od 28.4. naprej dovoljuje 
individualne premike po celotnem teritoriju dežele za odhod do vikendov (drugih hiš v 
lasti) ter do plovil, ki so izven občine prebivališča potrebna vzdrževanja oz. popravila. 
Dovoljeni so tudi premiki posameznikov z namenom športne aktivnosti (tudi na kolesu) 
po celotnem teritoriju občine prebivališča, vendar brez druženj in ob upoštevanju 
varnostnih zahtev (maska, rokavice, varnostna razdalja).  

27.4. Ponovni zagon avtomobilske industrije in proizvodnje, gradbeništva, sektorja 
mode, gozdarstva, predvsem pa izvoznih podjetij. 

Od 18. maja odprte trgovine na drobno in muzeji. Ostanejo zaprte kino dvorane in 
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gledališča.  

Od 1. junija odprti frizerji, kozmetičarji, restavracije in bari. 

25.4. Ministrica za infrastrukturo in transport Paola De Micheli, ministrica za delo in 
socialne politike Nunzia Catalfo ter sindikati so podpisali dogovor oziroma protokol za 
delavce na gradbiščih. Gre za smiselne aplikacije dosedanjih protokolov (14. marec) v 
sektorju gradbeništva: način vstopa v gradbišče, čiščenje in razkuževanje, zagotavljanje 
ustreznih sanitarij, jedilnic ter slačilnic.  

Pripravlja se nacionalni načrt zagona z enotnimi umseritvami za vse dežele. Cilj je varen 
zagon produktivnih dejavnosti ob upoštevanju krivulje okuženosti in kapacitet 
zdravstvenega sistema. Pripravlja se tudi na pričakovani ponoven val okužb v jeseni. 
 
4.5. se predvideva odprtje parkov in dovolitev individualnega športa na prostem.  
 
S 14.4. se odpirajo podjetja v določenih dejavnostih (med drugim proizvodnja kmetijskih 
strojev, gnojil, papirja, pisarniškega materiala, idr.). Ponovno bo zagnana lesna 
industrija, vendar ne proizvodnja pohištva. Odprle se bodo knjigarne, papirnice in 
trgovine z oblačili za otroke.   
 
Izjemi sta deželi Piemont in Lombardija, ki ohranjata dosedanje ukrepe v boju s COVID-
19 do 3.5. 

Veneto: prehod v 2. fazo sobivanja z virusom, odlok v veljavi do 3.5. Gibanje možno na 
razdalji več kot 200m od doma, možna organizacija piknikov znotraj lastnih vrtov s člani 
istega gospodinjstva. Trgovine za novorojenčke, papirnice in knjigarne bodo lahko 
odprte 2 dneva na teden. 

Dežela Lombardija vlado prosi za avtorizacijo, da s 4.5. zažene produktivne dejavnosti 
z upoštevanjem novih varnostnih zahtev: 1m medosebne razdalje, obveza nošenja 
zaščitnih mask, delo od doma za tiste aktivnosti, ki ga lahko predvidijo ter testiranje s 
serološkimi testi (ki se bodo pričeli izvajati že 21.4). 

AT 

4.5. 2. raziskava prekuženosti – max. 0,15% oz. 10.823 (starost 16 in +). 
 
16.4. aprila se bo začelo novo vzorčno testiranje s protitelesi, rezultati bodo znani konec 
aprila. 
 
16.4. minister za zdravje napovedal: vsi stanovalci in delavci domov za ostarele in nego 

v AT bodo testirani (130.000). 

AT izvaja program testiranja naključno izbranih oseb. 

14.4. obvezna uporaba mask v javnih prostorih, javnem prometu 

11.4.: dodatna zaščita živali pri transportu; transporti živih živali iz tretjih držav do 

nadaljnjega samo še pod posebnimi pogoji 

Avstrija je nadzor na mejah s sosednjimi državami podaljšala do 31.5. 
 
Prepoved pristankov letal iz Kitajske, Italije, Irana, Švice, Francije, Velike Britanije, Španije, 
Nizozemske, Rusije in Ukrajine podaljšano do 22.5. Omogočen pristanek letal iz teh držav v 
kolikor gre za sezonske delavce, ki delajo na področju gospodarskih panog,  kmetijstva, 
gozdarstva ter za zaposlene na področju zdravstva in nege. Po pristanku morajo te osebe 
nastopiti 14-dnevno karanteno. 
 
Ukrepi pri vstopu v Avstrijo iz sosednjih držav podaljšani do 31.5. Dodano besedilo, ki omogoča 
vstop v Avstrijo tistim osebam, ki razpolagajo s potrdilom avstrijske zdravstvene ustanove, da 
se bo pri njih izvedel poseg, ki je bil odobren iz posebno upoštevanja vrednih zdravstvenih 
razlogov. 
 
1.5.: Sezonski delavci, ki delajo na področju  gospodarskih panog,  kmetijstva, gozdarstva ter 
zaposleni na področju zdravstva in nege imajo omogočen vstop v Avstrijo z vlakom ali 
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31.3. obvezna uporaba mask (nos in usta) v trgovinah z 8.4.;  

30.3. zaprtje vseh hotelov za turistično dejavnost, vsaj do 15.5.: popolno zaprtje vseh 

gastronomskih lokalov, vsaj do 30.4. Odpiralni čas trgovin od 7:40 do max 19. ure 

26.3. sprejeta priporočila RKI za odpust iz bolnišnic: vsaj 2 negativna testa in 48 ur brez 

simptomov 

16.3. zaprtje vseh prodajaln/storitvenih obratov, izjema trgovine z živili, drogerije, banke, 

pošte, lekarne, črpalke, trafike ipd., vsaj do 23.4. nekatere že sprostili s 14.4. 

16.3. omejitve v šolah/univerzah/vrtcih, vsaj do 15.5. 

16.3. omejitve gibanja z izjemami: izhod na delo, nakup, pomoč drugim, sprehod 

športna aktivnost na prostem individualno oz. v krogu družine, vsaj do 30.4. 

15.3. prepoved večjih prireditev, do 30.6. 

Sproščanje ukrepov: 

30.4.: Z majem zopet možni obiski v domovih za upokojence in nego ob spoštovanju 

pogojev zaščite (s 1.5.  Gradiščanska,  4.5. Dunaj, 10.5. Zgornja Avstrija, 14.5. 

Salzburg). 

S 30.4. se iztečejo omejitve gibanja, izhodi ponovno prosti upoštevajoč: min razdalja 

1m, druženja/skupne aktivnosti do max. 10 oseb (izjema pogrebi do 30 oseb), nov režim 

od 1.5.-30.6.; 

S 15.5. se odprejo gastronomski lokali: odpiralni čas možen med 6-23 uro, med mizami 

(različne skupine gostov) najmanj 1 m razdalje,  za mizo so lahko največ  4 odrasle 

osebe (+ otroci),  zahteva se predhodna rezervacija, osebje lokala, ki ima stike s 

strankami, mora nositi zaščitne maske; 

S 15.5. se odprejo zunanji ZOO; 

S 29.5. se odprejo hoteli/nastanitvene kapacitete (omenja se tudi kopališča);  

S 29.5. se odprejo turistične znamenitosti, prostori za prosti čas & aktivnosti; 

Znižan kriterij velikosti prostora za stranke: s 20m2 na 10 m2/na stranko. 

27.4. ministrica za pravosodje napovedala, da bodo od 11.5. zopet možni obiski v 

zaporih. 

26.4.: V Solnograški bodo od 4. maja dalje postopoma pod strogimi ukrepi omogočali 

obisk domov za ostarele. 

25.4.: Na Koroškem so pripravili pravila, pod katerimi bi se odprla kopališča ob jezerih, 

avtobusom (brez vmesnega postanka). Po prihodu morajo te osebe nastopiti 14-dnevno 
karanteno. V kolikor se v tem času naredi test na COVID-19 in je negativen, se karanteno lahko 
prekine.  V kolikor ne morejo nastopiti domače karantene, morajo predložiti dokazilo, kje bodo 
nastanjeni v času karantene in se zavezati, da bodo stroške pokrili sami ali nekdo drug.  
 
- Prejeta in potrjena pojasnila pri izvajanju izjeme vstopa v AT za gospodarski promet in dnevne 
migrante 
 
- 25.3. AT potrdila, da repatriacija vključuje tudi dopustitev individualne poti v svojo državo (npr. 
z letališča); Letališče Schwechat: EU državljani lahko letijo na Schwechat; v tranzitu se lahko 
poslužujejo javnih prevoznih sredstev; če je povezava možna le naslednji dan, AT na svoje 
stroške zagotovi prenočišče v NH hotelu na letališču 
 
Obvezna predložitev zdravniškega potrdila, ki potrjuje, da je test na koronavirus (COVID-19) 

negativen, potrdilo ne sme biti starejše od 4 dni (obstaja v nemškem, angleškem in 

italijanskem jeziku). Brez zdravniškega potrdila lahko vstopijo: AT državljani, ali osebe, ki 

lahko dokažejo, da imajo v Avstriji začasno, stalno ali običajno bivališče in se s podpisom 

izjave zavežejo, da bodo po vstopu v Avstrijo 14 dni ostali v domači karanteni. Tranzit čez 

Avstrijo je dovoljen le brez postanka, izjeme veljajo za prevoz blaga. Ta odlok se ne uporablja 

za blagovni promet in promet za poslovne dejavnosti (z izjemo dejavnosti prevoza oseb), niti 

za vozače na delo (dnevne migrante).  

 

Odprti MP s SI: 

Bonisdorf – Kuzma 

Mureck – Trate (5.00 – 21.00) 

Radlpaß – Radelj (5.00 – 21.00) 

Sicheldorf – Gederovci 

Spielfeld (Autobahn) – Šentilj (avtocesta) 

Spielfeld (Bahnhof) - Šentilj (žel. postaja) 

Bad Radkersburg – Gornja Radgona 

Karawankentunnel (A11) – Karavanke (A2) 

Loibltunnel – Ljubelj (5.00 – 21.00) 

Lavamünd – Vič (5.00 – 23.00) 

Grablach-Holmec (od 22. 4. 2020 od 5.00 – 23.00) 

Spielfeld Bundesstraße - Šentilj (magistrala) - od 23. 4. 2020 dvakrat dnevno 

(5.00 – 7.00 in od 17.00 – 19.00) 

Berghausen – Svečina - od 22. 4. 2020 od 5.00 – 21.00 
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kot npr. ob Vrbskem jezeru. 

24.4. Napovedi (PV Kurz idr.) previdnega postopnega odpiranja meja najprej s 

sosednjimi deželami, ki podobno obvladujejo COVID-19 razmere. 

24.4. Načrt odpiranja šol: s 4.5. za maturante (100.000), s 18.5. za osnovnošolce (6-15 

let; 700.000) in s 2.6. za srednješolce (300.000); pouk izmenično v manjših skupinah, 

higienska pravila. 

22.4. Napovedi vlade po nadaljnjem sproščanju ukrepov (omejitve gibanja; odpiranje 

prodajaln, trgovskih centrov in nekaterih storitvenih ponudnikov) od 1.5. dalje.  

17.4. minister za zdravje napovedal postopno normalizacijo na področju zdravstva 

(bolnišnice se bodo začele postopoma odpirati, prav tako bodo postopoma začele 

normalno delovati zdravniške ordinacije 

17.4. napoved AT vlade: vsaj do konca avgusta ni nobenih večjih prireditev, sredi maja 

naj bi se odprli muzeji, knjižnice in arhivi ter druga kulturna infrastruktura, kjer običajno 

potekajo predstavitve, od začetka junija se lahko odprejo manjši ateljeji, prostori za 

umetniško produkcijo, fotoateljeji, vadbeni prostori, restavratorski centri, manjši kulturni 

dogodki pa bodo možni od 1. julija 

15.4. napoved sprostitve ukrepov v športu, s 1.5. ponovna dopustnost večine 

(nerizičnih) zunanjih športnih aktivnosti ob spoštovanju specifičnih športnih priporočil 

14.4.: odprtje majhnih trgovin (do 400 ), 1.5. odprtje prodajaln, trgovskih centrov,  

frizerskih salonov. Sredi maja postopoma odprtje gostinskih lokalov, hotelov, drugih 

storitvenih obratov.  Do sredine maja šolanje zagotovo poteka od doma. Matura 

zagotovljena, prav tako varstvo otrok v šolah. Na univerzah spletni pouk, raziskave, 

izpiti. Do konca junija ni nobenih prireditev Omejitev gibanja podaljšana do konca aprila. 

14.4.: odprtje zveznih parkov. 

HR 

30.4. Vlada je dopolnila Sklep o izrednih ukrepih za nadzor nad cenami nekaterih 
izdelkov, pomembnih zaradi zaščite zdravja in življenja ljudi zaradi epidemije bolezni 
Covid-19, in maloprodajne cene zaščitnih mask omejila na 12 kun. 

20.4. Pričetek širšega testiranja z serološkimi ELISA testi v okviru študije, ki bo 
ugotavljala razširjenost koronavirusa v splošni populaciji (asimptomatsko prebolevanje 
okužbe). V 1. fazi  se bo test izvajal na 1100 vzorcih krvi, cilj študije je doseči 20-30 000 
vzorcev. 

20.4. – podaljšan ukrep glede omejitve zbiranja na javnih mestih ter ukrep glede 
zaustavitve javnega prevoza - do 4.5. 
 
19.4.  – podaljšanje ukrepov o načinu izvajanja pogrebne dejavnosti, načinu sklepanja 
zakonske zveze in zaprtju otroških in športnih igrišč – do 4.5. 

18.4.: Podaljšanje prepovedi zbiranja, obratovanja trgovin, izvajanja storitvenih 

3.5.: Zaradi vnosa nekaj okužb in kršenja samoizolacije s strani hrvaških državljanov, ki so se v 

domovino vrnili za čas prvomajskih praznikov, je minister za zdravje Beroš napovedal, da bo 

odslej za vstop na Hrvaško v trajanju do 72 ur potrebno obvezno testiranje (negativen PCR test, 

ki ni starejši od 24 ur). 

30.4. Najava za ponovno vzpostavitev notranje letalske linije Zagreb-Split, Zagreb-Dubrovnik od 

11.5.2020 

18.4. - podaljšanje prepovedi prehajanja meje za potniški promet – do 18.5. 

Za vse potnike, ki prihajajo iz Slovenije (NOVO: enako tudi za Dolenjsko in Belo krajino) velja 

obvezna 14 dnevna samoizolacija 

18.4. - pri tovornem prometu se ukinja sistem tranzitnih konvojev za tovornjake 
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dejavnosti, športnih in kulturnih aktivnosti – do 4.5. Prepovedi zapuščanja kraja 
prebivališča se dodaja izjema - možnost ukinitve prepustnic za prehajanje med kraji v 
posamezni županiji. Ponovna uvedba mednarodne tovorne pomorske linije Zadar – 
Ancona za čas trajanja epidemije. Podaljšanje prepovedi prehajanja meje za potniški 
promet – do 18.5. 

15.4.: smernice za preprečevanje in nadzor epidemije Covid-19 za izvajalce socialnih 
storitev  

6.4.: veljajo le še elektronske prepustnice za gibanje izven kraja prebivanja (e-
prepustnice), z določenimi izjemami (https://epropusnice.gov.hr/). 

27.3. Omilitev ukrepa glede zaprtja trgovin: Pričetek obratovanja specializiranih trgovin 
na tržnicah, da bi povečali oskrbo državljanov in pomagali hrvaškemu kmetijstvu.  

29.3.: Zakon o tujcih RH: Tujci, ki zaradi objektivnih razlogov ne morejo zapustiti 
Republike Hrvaške v roku določenega kratkotrajnega bivanja (bivanje največ 90 dni v 
obdobju 180 dni), za prekoračitev bivanja ne bodo sankcionirani.  

24.3.: odlok o prepovedi potovanja izven stalnega bivališča ali kraja bivanja. Izjeme so 
določene, potrebna prepustnica;  

21.3. - sklep o omejitvi zadrževanja na ulicah in drugih javnih mestih za 30 dni; zaprtje 
vseh otroških igrišč in odprtih športnih igrišč; omejitve pri izvajanju pogrebne dejavnosti. 

19.3.: Odprte ostajajo samo trgovine z živili, pripomočki za higieno, kioski, lekarne, 
tržnice, pekarne, bencinske črpalke, itd. Odpovedujejo se vsi javni dogodki, zapirajo 
kina, telovadnice, sejmi, nočni klubi, savne, knjižnice, gledališča, verska srečanja, 
bazeni, gostinski lokali.  

Sproščanje ukrepov: 

6.5.: 30.5. se nadaljuje hrvaško nogometno prvenstvo. 

5.5. Dovoljeno vplutje jaht v pristanišča za navtični turizem in pristanišča, ki so odprta 
za javni promet (ter tudi v ladjedelnice zaradi popravila). Zdravstveni sistem se vrača v 
normalno delovanje. 

4.5.: Stopila v veljavo druga faza sproščanja ukrepov: 

-pričetek delovanja frizerskih, pedikerskih, brivskih, masažnih salonov in 

-polno delovanje javnega in zasebnega zdravstva ob spoštovanju določenih 
epidemioloških ukrepov. 

Dodatno se z 4.5. širi možnost sklepanja zakonske zveze in večje udeležbe na pogrebih, 
ponovno je možna uporaba otroških in športnih igrišč in izvajanje rekreativnih 
dejavnosti.  

Veljavnost ukrepa stroge omejitve zbiranja na javnih mestih se je z 4.5. iztekla in ni bila 

2.4. Sprememba Odloka o prepovedi gibanja: če izdaja e-prepustnice ni mogoča, jo lahko izda 

Ravnateljstvo civilne zaščite. 

31.3. HR in HU sta določili pravila prehoda skupne meje za posamezne kategorije prebivalstva 

v 30km obmejnem pasu. 

30.3. Sprejeta Uredba o spremembah Uredbe o mejnih prehodih; za čas epidemije bodo zaprti 

stalni mejni prehodi za mednarodni promet potnikov v pomorskem prometu; odprtje sezonskih 

mejnih prehodov za tak promet je do nadaljnega preloženo. 

29.3.: Zakon o tujcih RH: Tujci, ki zaradi objektivnih razlogov ne morejo zapustiti Republike 

Hrvaške v roku določenega kratkotrajnega bivanja (bivanje največ 90 dni v obdobju 180 dni), za 

prekoračitev bivanja ne bodo sankcionirani. V izogib težavam na mejnem prehodu ob odhodu 

iz Republike Hrvaške, morajo podatke sporočiti na elektronsko pošto ali poklicati na lokalno 

policijsko postajo. 

Z 22.3. se ukinja vse vrste javnega prevoza v domačem in mednarodnem cestnem in 

železniškem prometu ter v javnem mestnem prometu, razen taksi prevoza). Začasna omejitev 

javnega prevoza v linijskem obalnem morskem prometu: ne izvaja se več ladijskega prometa, 

razen nekaj državnih linij.  

MZZ RH je 21.3.2020 obvestilo o uvedbi razširjenega seznama držav, katerih potniki morajo po 
vstopu v Republiko Hrvaško v samoizolacijo za 14 dni. Ukrep odslej velja za ozemlje celotne 
Slovenije (do sedaj samo Bela krajina in Dolenjska). 

V veljavo je stopil odlok o obvezni uporabe avtoceste pri tranzitu čez Hrvaško. 

Tranzitni tovorni promet poteka v obliki konvojev v spremstvu prometne policije. Za ta namen 
so določeni naslednji mejni prehodi: 

-med HR in Slovenijo mejna prehoda Bregana in Macelj 

-med HR in Madžarsko mejna prehoda Goričane in Duboševica 

-med HR in BiH mejni prehodi Nova Sela, Stara gradiška in Slavonski Šamac 

-med HR in Srbijo mejni prehod Bajakovo. 

Prepoved prehajanje meja, z izjemami za: 

- zdravstvene delavce, strokovnjake za skrb za starejše, čezmejne delavcem policiste, ekipe 
civilne zaščite, vojake. 

- državljanom RH bo še naprej omogočen povratek v RH, državljanom EU članic pa tranzit v 
matične države.  

Z dnem 18.3.2020 zaprti vsi maloobmejni prehodi med Slovenijo in Hrvaško. Promet na 
mednarodnih prehodih: 
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podaljšana. 

3.5.: Hrvaški zavod za javno zdravstvo je izdal naslednja nova priporočila za dejavnosti, 
katerih delo bo možno v okviru  druge faze sproščanja ukrepov, t.j. od 4.5.2020 dalje: 

- priporočila o izvedbi Programa obveznega cepljenja, 

- priporočila za delo fizioterapevtov v masažnih salonih, 

- priporočila za delo salonov za tetoviranje in piersing, 

- priporočila za delo kozmetičnih salonov v času trajanja epidemije. 

1.5.: Sprejeta nova izjema od prepovedi gibanja izven kraja prebivanja (lastništvo 
nepremičnine izven kraja prebivanja). 

24.4.: Štab civilne zaščite Republike Hrvaške je izdal več priporočil/usmeritev, ki jih je 
pripravil Hrvaški zavod za javno zdravstvo, glede izvajanje postopkov in ravnanj, ki so 
vezani na sproščanje ukrepov v prvi fazi z dne 27.4. 

23.4. Skladno z odločitvijo vlade bo sproščanje ukrepov potekalo v 3 fazah: s 27.4. se 
odprejo trgovine z neprehrambenimi izdelki izven trgovinskih centrov; trgovine in 
storitvene dejavnosti, kjer ni bližnjega kontakta; linije javnega mestnega in primestnega 
prometa; knjižnice in muzeji; z 4.5. se v primeru dobre epidemiološke slike odpre javno 
in zasebno zdravstvo; celotna javna uprava; področje storitvenih dejavnosti, vključno s 
tistimi, kjer je potreben bližji kontakt; z 11.5. pa se odprejo vsi trgoviski centri; predšolske 
ustanove; šole do 4. razreda in za otroke s posebnimi potrebami; laboratorijsko delo na 
visokošolskem in univerzitetnem izobraževanju; avtobusne in železniške linije; notranji 
letalski promet; restavracije s terasami; objeki, ki nudijo le nočitve; nacionalni parki in 
športni objekti na prostem; omogoči se zbiranje do 10 oseb na enem mestu; e-
prepustnice za celo HR. 

20.4. Prosto gibanje je odslej omogočeno znotraj 20 županij, prav tako med mestom 
Zagreb in Zagrebško županijo.  

Vodja štaba za civilno zaščito in notranji minister Božinović: Hrvaška bo začela s 
sproščanjem ukrepov, ko bodo beležili padec obolelih 5 do 7 dni zaporedoma; 

Direktor NIJZ Krunoslav Capak: najprej bodo začeli sproščati ukrepe na področju 
javnega prevoza (postopno normaliziranje javnega prevoza z določeno predpisano 
mero socialne distance); delovni čas trgovin zaenkrat nimajo namena podaljševati 
(ostane od 7 do 17 ure do nadaljnjega). 

Ocenjuje se, da bi do prvega sproščanja ukrepov lahko prišlo v začetku naslednjega 
tedna!  

- osebna vozila = normalno; 

- tovorna vozila = čakanje ob izstopu iz Slovenije, zaradi sanitarnih postopkov (Obrežje, 
Gruškovje več ur). 

HU 

6.5.: HU vojaki izvedli dezinfekcijo v skoraj 700 domovih za ostarele, delo jih čaka še v 

nadaljnjih 500 podobnih institucijah. Delo razkuževanja je opravilo cca. 700 vojakov. 

27.4. v Budimpešti začel veljati ukrep mestnih oblasti - obvezno nošenje zaščitnih mask, 

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu z 28. členom schengenskega zakonika na vseh 
kopenskih in zračnih mejah od 12.3. do 11.5.] 

4.4.: vlada HU je še dodatno sprostila čas za vožnjo tovornjakov oz. transport blaga, tudi med 
vikendom in v času praznikov.  
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rut ali šalov na javnih prevoznih sredstvih za vse, starejše od 6 let.  

Ukrep uvedbe delne policijske ure, ki je bila uvedena 28.3., je bil 9. aprila podaljšan za 

nedoločen čas, pri čemer bo HU vlada na tedenski ravni preverila stanje in se glede 

modalitet ukrepa odločala sproti.  

31.3.: Začetek veljavnosti zakona o omejitvi koronavirusa, s katerim parlament na vlado 

prenaša del svojih pooblastil v času izrednih razmer. 

28.3.: dodatne omejitve gibanj do 11. aprila, predvsem za starejše osebe nad 65 let, ki 

bodo živilske trgovine, drogerije in lekarne lahko obiskovali le med 9:00 in 12:00 uro. V 

tem času obiski drugih ljudi niso dovoljeni. Na javnih površinah predpisana fizična 

razdalja 1,5 m.  

16.3.: odpoved vseh javnih dogodkov; športni dogodki, v kolikor bodo izvedeni, morajo 

potekati brez gledalcev; zaprtje vseh lokalov, kinematografov in drugih kulturnih 

institucij; restavracije, kavarne in trgovine bodo odprte do 15. ure, omejitve ne veljajo 

za trgovine s hrano, lekarne in drogerije; občine morajo zagotoviti dostavo osnovnih 

potrebščin za starejše osebe. 

16.3.: zaprejo se o osnovne in srednje šole, postopno se uvaja učenje na daljavo; 15.3. 

se uvaja prepoved obiskov v bolnišnicah;  zaprtje univerz in kampusov. 

13.3.: s ponedeljkom 16.3. se zapirajo osnovne in srednje šole, postopno se uvaja 

učenje na daljavo; z nedeljo 15.3. se uvaja prepoved obiskov v bolnišnicah; 16. – 20.3. 

predčasne univerzitetne počitnice, zaprtje univerz in kampusov. 

Sproščanje ukrepov: 

 S 4. majem so ponovno normalno dostopne javne zobozdravstvene storitve, pediatri,  

družinska medicina, specialistične klinike, dnevne ambulante in transplantacije. 

Obenem ponovno pričenjajo delovati tudi privatne zdravstvene institucije, splošni ukrepi 

sproščanja glede javnega zdravja bodo uvedeni postopoma v štirih fazah ob različnih 

datumih in bodo zajemali različne vrste specialističnih pregledov in storitev. 

Od 4. maja Krizna delovna skupina razpolaga z ločenimi informacijami glede okužb in 

smrti za Budimpešto in za ostali del države, ukrep delne policijske ure bo še naprej veljal 

za glavno mesto in županijo Pešta.  

Pri vstopanju v bolnišnice bodo uvedli merjenje temperature, kakor tudi tistih, ki delujejo 

in vstopajo v domove za ostarele. Starejši od 65 let bodo lahko še naprej kupovali med 

9 in 12 uro. 

HU vlada od 4. maja dalje ukinja omejitve obratovalnega časa za vse trgovine, odprte 

bodo tudi terase in zunanji vrtovi restavracij in kavarn (z izjemo glavnega mesta in 

županije Pešta). Ponovno bodo odprli zunanja kopališča, živalske vrtove, muzeje. Na 

javnih prostorih bodo ohranili pravilo fizične distance med ljudmi, tj. 1,5 m, na sredstvih 

 
27.3.:Izdan normativni ukrep, ki nadomešča vladne odloke, ki so potekli 26. marca. Vstop v HU 
je prepovedan vsem, ki niso državljani HU z naslednjimi izjemami: 
- na podlagi medvladnega sporazuma smejo državljani sosednjih držav tranzitirati HU v 
humanitarnem koridorju v vnaprej za to določenem času, pod pogojem, da so pred vstopom v 
državo zdravstveno pregledani in zanje ne obstaja sum okužbe s COVID-19, 
- v izjemnih situacijah smejo tujci zaprositi za izjemo od splošne prepovedi vstopa v HU s strani 
HU policije, pri čemer je njihov vstop v HU možen samo, v kolikor ni suma okužbe na COVID-
19 in v kolikor se posameznik strinja z 14-dnevno obvezno domačo karanteno. Posamezniki, ki 
bodo v HU vstopali na ta način bodo registrirani s strani pristojnih HU organov, 
- za državljane EGS, ki imajo v HU stalno prebivanje veljajo enaka pravila kot za državljane HU, 
- HU državljani, ki vstopajo v državo so podvrženi zdravstvenemu pregledi in morajo v 
karanteno, v kolikor se potrdi sum na okužbo s COVID-19. 
 
Čezmejni delavci: 
Za čezmejne delavce, ki se dnevno vozijo na delo v HU, je vstop dovoljen v skladu z 
dvostranskimi dogovori med HU in posamezno sosednjo državo.  
 
Prehod meje med SI in HU za čezmejne delavce je po nedavni sprostitvi HU ukrepov omogočen, 
SI izvaja zgolj izravnalne ukrepe. HU policija poleg čezmejnih delavcev prehod meje omogoča 
tudi dvolastnikom kmetijskih zemljišč. HU policija od primera do primera presoja ali gre za 
upravičen prehod. Za čezmejne delavce ne veljajo določila o karanteni. 
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javnega prevoza in v trgovinah bo obvezno nošenje zaščitnih mask.  

HU vlada po 4. maju izven glavnega mesta in županije Pešta omogoča ponovno 

izvajanje verskih obredov, pogrebov in porok v normalnem obsegu. Odločitev za odprtje 

fakultet bo omogočena rektorjem univerz. Osnovne in srednje šole se maja še ne bodo 

odpirale.  

Omogočene so tudi športne in druge prireditve a brez gledalcev, treningi bodo ponovno 

mogoči. Dogodki, predvideni za več kot 500 udeležencev ne bodo dovoljeni do 15. 

avgusta 2020. Nacionalne športne zveze se bodo individualno odločale o datumih 

prihodnjih tekmovanj oz. prvenstev.  
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Drž. Zajezitveni ukrepi Prometni ukrepi in spremembe mejnega režima 

DE 

6.5.: Nemčija bo podaljšala ukrep glede omejevanja stikov, ki bo tako veljal vsaj še do 
5.6. – a bo tudi ta omejitveni ukrep v določeni meri omiljen. 
 
29.4.: Nemška zvezna vlada je sprejela odločitev o nadaljnjemu povečanju števila testov 
za koronavirus, s čimer si želi še hitreje identificirati in prekiniti infekcijske verige. 
Opravljeni testi naj bi bili plačani s strani zdravstvene zavarovalnice. 
 
27.4.: Nemčija po novem podpira decentralizirano korona aplikacijo za slednje, ki ja bi 
uporabnika opozorila, da je bil v stiku z okuženim z novim koronavirusom. 
 
24.4.: Prepoved večjih pripreditev na zvezni ravni do 31.8., modalitete določi 
posamezna zvezna dežela (npr. Berlin: prepoved prireditev z več kot 1.000 udeleženci 
do 31.8.in z več kot 5.000 udeleženci do 24.10.). 
 
23.4.: Bavarska: DM za zdravje Huml in DM za digitalizacijo Gerlach sta predstavili novo 
digitalno rešitev v dosledni preventivni in sledilni strategiji za zajezitev pandemije: 
podporno programsko opremo za urade za zdravje BaySIM. Preko te spletne platforme 
bodo lahko uradi za zdravje beležili okužene in njihove kontaktne osebe. Poleg tega 
bodo lahko okuženi sami kontrolirali simptome in podatke posredovali uradu za zdravje. 
Zagon platforme je predviden v naslednjih dneh. 
 
22.4.: Vse zvezne dežele najavile uvedbo obvezne nošnje zaščitnih mask, bodisi v 
javnih prometnih sredstvih in trgovinah (Saška od 20.4. naprej, Sachsen-Anhalt od 23.4. 
naprej, Thüringen od 24.4. naprej, Baden-Württemberg, Hamburg, Bavarska, 
Mecklenburg-Vorpommern, Porenje-Pfalško, Spodnja Saška, Severno Porenje-
Vestfalija, Posarje, Hessen, Bremen od 27.4. naprej, Schleswig-Holstein od 29.4. 
naprej) ali pa samo v javnih prometnih sredstvih (Berlin, Brandenburg od 27.4. naprej). 
 
20.4.: Bavarska in Baden-Wűrttemberg načrtujeta širitev možnosti nujnega varstva za 
otroke; poleg delavcev v kritični infrastrukturi še za zaposlene samohranilce. 
 
15.4.: Nemčija bo podaljšala ukrep glede omejevanja stikov, ki so ga sprejeli za 
zajezitev koronavirusa, in sicer do 3.5. 
 
- večja zborovanja in velike prireditve bodo še naprej prepovedane do 31.8. V zvezi s 
tem pa še niso točno jasna merila, pri kakšnem število bo določeno zborovanje oz. 
prireditev veljala kot "velika". Natančnejša pravila/merila v zvezi s tem bodo sprejela 
zvezne dežele, saj kriteriji glede velikosti zborovanj in prireditev ostajajo v pristojnosti 
posameznih zveznih dežel; 
 
- vsem državljanom vlada "močno" priporoča nošenje zaščitnih mask (ne gre pa za 
splošno obvezo) v javnem prometu, v trgovinah in uradih; 
 
- bari, restavracije in gostilne do nadaljnjega ostajajo zaprti. Prav tako ostanejo zaprti 
hoteli 
 

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu z 28. členom schengenskega zakonika na 
kopenskih mejah z AT, CH, FR, LU, DK, IT in ES ter morsko mejo z DK od 16.3. do 15.5.] 

2.5. Bavarska: Letališče Memmingen ponovno vzpostavlja potniški promet; 2. 5. so 

vzletela/poletela prva letala. Do terminala imajo dostop le potniki z letalskimi kartami. V 

naslednjih dneh so načrtovani nadaljnji leti v Bolgarijo (Sofija, Varna) in Ukrajino (Kijev).     

29.4.: Zvezni kabinet je na predlog nemškega zunanjega ministrstva sprejel odločitev o 

podaljšanju vsesplošnega opozorila o nenujnih, turističnih potovanjih v tujino, in sicer vsaj do 

14.6.2020. Glede morebitnih omejitev potovanj v času poletnih počitnic (te se na severu države 

začnejo 22. junija) se bo odločalo šele junija.  

Dovoljene izjeme za vstop v Nemčijo: tovorni promet, nemški državljani in osebe s stalnim 

prebivališčem v Nemčiji, osebe, ki vstopajo v Nemčijo zaradi delovnih razlogov ali opravljanja 

poklicne dejavnosti (npr. dnevni migranti, člani Evropskega parlamenta, v Nemčiji akreditirani 

diplomati), ki morajo ob prečkanju meje predložiti ustrezno dokazilo (npr. delovna pogodba, 

maloobmejna prepustnica, naročilnica), osebe, ki imajo za pot druge utemeljene razloge (npr. 

zdravljenje, smrt v družini), osebe, ki preko Nemčije potujejo v domovino ali v državo stalnega 

prebivališča (tranzit). 

Seznam krajev, ki jih je Nemčija razglasila kot mednarodna rizična območja vsebuje: Egipt, 
Francija, Iran, Italija, Avstrija, Španija, Švica (kantoni Tessin, Waadt in Ženeva), Južna Koreja 
(Daegue in provinca Gyeongsangbuk-do), ZDA (zvezne države Kalifornija, Washinggton, New 
York in New Jersey). Na seznamu po novem ni več Kitajske. 

Zvezna vlada je določila kraje, kjer je prehod meje z Francijo, Švico, Avstrijo, Luksemburgom in 
Dansko še mogoč. Vsi ostali mejni prehodi bodo od petka, 20.3. naprej zaprti.  

Zunanje meje EU (mednarodni letalski in ladijski promet):  

- prepoved vstopa v Nemčijo za vse, ki niso nemški državljani oz. državljani drugih DČ EU, EFTA 
in ZK in njihovih družinskih članov (tem vstop dovoljen z namenom tranzita preko Nemčije zaradi 
vrnitve v domovino; prav tako tistim z dovoljenjem za prebivanje v eni izmed teh držav).  

- državljani tretjih držav bodo na meji zavrnjeni, razen če gre nujni primer.  
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- vrtci do nadaljnjega ostajajo zaprti. Še naprej pa se bo nudilo nujno varstvo za tiste, ki 
ne morejo zagotoviti varstva otrok oz. bo nujno varstvo razširjeno na več poklicnih 
skupin 
 

7.4.: nemški Zvezni inštitut za zdravila in medicinske produkte je odobril, da se lahko 

težko obolele s koronavirusom zdravi tudi še z neodobrenim zdravilom Remdesivir (ki 

je bil razvit proti okužbi z Ebolo), če so se vsa druga sredstva/zdravila izkazala kot 

neučinkovita; Robert Koch Inštitut (RKI) je razvil aplikacijo (App), s katero želi zbirati 

podatke o razširjenosti okužb s koronavirusom v Nemčiji. 

 

6.4.: bolnišnice/klinike morajo odslej naprej obvezno v centralni register javljati število 

prostih intenzivnih postelj; obvezna 14-dnevni karanteni za vse osebe ki se bodo v 

Nemčijo vračale iz tujine.  stalno zaposleni v negi/v domovih za ostarele zaradi dodatnih 

obremenitev v času koronakrize z julijsko plačo dobili premijo v višini 1.500 EUR, 

pripravniki/praktikanti pa v višini 900 EUR; vzpostavitvi proizvodnje zaščitnih 

medicinskih oblačil in opreme v Nemčiji 

Nemški zvezni parlament je 27.3. med svežnji zakonov potrdil tudi zakon, ki osebam 
zaradi učinkov Covid-19, v primeru da bi slednje zašle v plačilne težave, do 30.6. 
dovoljuje odložitev plačila računov telekomunikacijskih storitev, elektrike, vode in plina. 
Do navedenega datuma morajo biti odložene obveznosti plačane. 
 
Sproščanje ukrepov: 
 
6.5.: Nemška zvezna vlada in zvezne dežele so se dogovorile o novi, obsežnejši fazi 
sproščanja omejitvenih ukrepov v Nemčiji v prihodnjih dneh.  
 
1.Možna bodo srečanja oz. druženja med člani dveh gospodinjstev na javnih mestih (ob 
upoštevanju medosebne razdalje 1,5m), pa tudi npr. v restavracijah.  

2.Dovoljeno bo športno udejstvovanje posameznikov na prostem (ob upoštevanju 
minimalne razdalje, kakšne rekreativne nogometne oz. košarkarske tekme so še vedno 
tabu. Pri uporabi športnih rekvizitov bo treba upoštevati higienske in dezinfekcijske 
ukrepe). 

3.Vse trgovine se lahko ponovno odprejo (pri vstopanju v prostore trgovin je potrebno 
spoštovati naslednje kriterije: zahtevane standarde higiene, nadzorovana vstopanja v 
trgovine, preprečitev nastajanja vrst, nošnja zaščitnih mask, ipd.) – odpravljen je ukrep, 
da so lahko odpre trgovine le do površine 800 m2. 

4.Nujno varstvo v vrtcih bo v vseh nemških zveznih deželah od 11. maja 2020 
organizirano za še več različnih skupin otrok (npr. za otroke pred vstopom v šolo, za 
otroke s posebnimi potrebami, za otroke, ki živijo v težkih stanovanjskih razmerah, ipd.). 
Prav tako je bilo dogovorjeno, da naj bi do poletnih počitnic vsak otrok ponovno vsaj 
enkrat šel v vrtec. Podrobnosti v zvezi s tem doreče vsaka zvezna dežela. 

5.Nadaljuje se s postopnim  uvajanjem pouka v šolah (cilj je, da bi vsak šolar do poletnih 
počitnic vnovič šel v šolo, upoštevati bo treba higienske ukrepe, minimalno razdaljo, 
ipd.). Podrobnosti v zvezi s tem prav tako urejajo zvezne dežele same.   

6.Pod določenimi pogoji (en stalni obiskovalec) bodo dovoljeni obiski v bolnišnicah, 
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domovih za starejše, negovalnih domovih in ustanovah, kjer bivajo osebe z 
invalidnostmi. 

7.V drugi polovici maja bodo ponovno možne tekme v 1. in 2. nemški nogometni ligi - 
Bundesligi (brez gledalcev). 

8.Ponovno je bil poudarjen že prej sprejet dogovor, s katerim želijo nemška zveza vlada 
in zvezne dežele tudi v času pandemije kar se da celovito omogočiti varno delo v 
industriji in podjetjih. 

 
Dodatno bodo (ob upoštevanju splošnih higienskih standardov in pravila minimalne 
razdalje) posamezne zvezne dežele lahko določile pogoje za: 
1.Začetek ponovnega obratovanja gostinskih obratov (po lastni presoji naj bi zvezne 
dežele pričele odpirati v časovnem koridorju od 9. do 22. maja 2020) in turističnih 
namestitev - hotelov, penzionov, počitniških namestitev, ipd). 

2.Začetek ponovnega odprtja gledališč, oper, koncertnih dvoran in kinematografov. 

3.Začetek ponovnega odprtja barov, klubov in diskotek. 

4.Začetek ponovnega pouka v višjih šolah, glasbenih in jezikovnih šolah in institucijah 
za izobraževanje odraslih. 

5.Začetek ponovnega delovanja notranjih športnih objektov (npr. bazeni, fitnes studii) 
ter športnih tekmovanj. 

6.Začetek ponovnega delovanja storitev telesne nege (npr. kozmetični, pedikerski, 
tetovatorski, masažni saloni). 

7.Ponovno delovanje ponudnikov prostočasnih in športnih aktivnosti, odprtje športnih in 
zabaviščnih parkov. 

8.Ponovno delovanje sejmišč. 

9.Ponovno delovanje šol za učenje vožnje. 

10.Ponovno odprtje kazinojev, stavnic in drugih podobnih podjetij. 

11.Ponovno odprtje bordelov oz. prostorov, kjer se izvaja prostitucija. 

12.Ponovno izvedbo manjših javnih ali privatnih dogodkov in praznovanj. 

K sproščanju omejitvenih ukrepov pa je dodana varovalka, in sicer v kolikor bo v 
posamezni zvezni deželi prišlo do ponovnega porasta okužb s COVID-19 (na več kot 
50 novih okužb na 100.000 prebivalcev v enem tednu), se bodo morali ukrepi za 
zamejevanje širjenja okužb ponovno zaostriti. 

 
5.5.: Zvezna dežela Sachsen-Anhalt bo od 15. maja naprej spet dovoljevala najem 
zasebnih počitniških nastanitev za domačine. Odprtje restavracij načrtuje za 22. maj.  
 
Odprtje hotelov in pivskih vrtov od 18. maja naprej načrtujejo tudi na Bavarskem, 
postopoma tudi šol in vrtcev 
 
V zvezni deželi Mecklenburg-Vorpommern bodo od 7. maja lahko odprti saloni za 
manikiro, masažni saloni, studii za tetoviranje ipd.  
 
4.5.: Nemška zvezna dežela Saška-Ahnalt je kot prva zvezna dežela zrahljala sprejete 
ukrepe za omejevanje stikov. Prav tako je v zvezni deželi Posarje (v luči odločitve 
deželnega ustavnega sodišča) že prišlo do rahljanja omejitvenih ukrepov glede gibanja 
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in stikov.  
 
2.5.: Nemška zvezna dežela Saška-Ahnalt je kot prva dežela napovedala, da bo s 
ponedeljkom (4.5.) zrahljala sprejete ukrepe za omejevanje stikov (op. ukrep v zvezi s 
tem je v skladu z dogovorom med zvezo in deželami sicer podaljšan do 10.5., a ker je 
implementacija vseh ukrepov v pristojnosti zveznih dežel, prihaja do določenih 
odstopanj). 
 
30.4.: Baden-Württemberg opušča zgornjo mejo 800 m2 prodajne površine ter omogoča 
odprtje vseh trgovin ob upoštevanju varnostnega koncepta za odpiranje. Najavljena je 
sprostitev obiskov v domovih za starejše. 
 
24.4.: Baden-Württemberg: s 4. 5. 2020 se načrtuje ponovno odprtje občinskih in 
okrajnih uradov in za stranke; ti so do sedaj obravnavali le nujne primere ob predhodno 
dogovorjenem terminu. 
 
24.4.: Turingija: že od 23.4. dalje bodo dovoljena zbiranja, zborovanja na prostem (do 
50 ljudi) ter zbiranja v zaprtih prostorih in bogoslužja (do 30 ljudi); vse več nemških 
zveznih dežel želi pod določenimi pogoji ponovno uvesti bogoslužja (Saška je že 
uvedla, Bavarska uvaja od 4.5.). 
 
23.4.: Baden-Württemberg: Po 4.5. bodo v šole lahko prišli tudi učenci s slabšim učnim 
uspehom; odločitev je v rokah učitelja. 
 
22.4.: Bavarski DM za izobraževanje predstavil okvir za predvideni začetek pouka z 
začetkom 27.4., najprej za zaključne razrede. 
 
20.4.: Saška je sicer kot prva izmed dežel že odprla šolska vrata, a ne še za redni pouk, 
temveč (le) za pripravo učencev na maturitetne teste. 
 
17.4.: Nemški zvezni minister za zdravje Jens Spahn je najavil, da bodo z začetkom 
maja 2020 nemške klinike postopno ponovno z normalnim oz. rednim obratovanjem in 
delovanjem (kot pred koronakrizo).  
 
Prve šole bodo postopno ponovno odpirali od 4.5.. Najprej naj bi s poukom začeli 
starejši učenci oz. učenci višjih razredov. Zaključni izpiti oz. maturitetni testi naj se 
izvedejo tudi v letošnjem šolskem letu. Na podlagi konference kulturnih ministrov naj bi 
se do 29.04.2020 pripravil koncept za nadaljnje korake, predvsem glede tega, kako in 
na kakšen način naj bi se znova začelo s poukom, kako zagotoviti pouk ob upoštevanju 
vseh higienskih in drugih zaščitnih standardov. Vsaka šola bo morala pripraviti higienski 
načrt; 
 
Prve trgovine (s prodajno površino do 800 m2) bodo ponovno odprli 20.4. - pri vstopanju 
v prostore trgovin bo potrebno spoštovati naslednje kriterije: zahtevane standarde 
higiene, nadzorovana vstopanja v trgovine, preprečitev nastajanja vrst. Z upoštevanjem 
navedenih kriterijev in ne glede na velikost površine se bodo z 20.4. prav tako lahko 
ponovno odprli avtomobilski prodajni saloni, trgovine s kolesi, knjigarne, pa tudi kulturne 
ustanove, knjižnice, arhivi ter živalski in botanični vrtovi; 
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CH 

29.4.: Do konca avgusta je prepovedano organizirati večje dogodke za več kot 1000 
ljudi. O dogodkih z manj kot 1000 udeleženci bodo odločali 27.5. 
 
23.4.: Zvezni urad z zdravje je razširil kriterije za testiranje za covid-19 in ga priporočil 
za vse osebe, ki imajo simptome obolelosti za covid-19. Poleg tega bodo lahko 
kantonalni zdravniki lahko ukazali testiranje pri asimptomatičnih osebah v bolnišnicah 
ter domovih za ostarele in negovalnih domovih, če je to nujno za preprečitev širjenja 
virusa. 
 
8. 4. Vlada je podaljšala izredno stanje za en teden do 26. aprila in napovedala  
postopno ublažitev ukrepov s koncem aprila. 
 
 22.3.: Vlada je prepovedala zbiranje več kot 5 oseb na javnih mestih; pri nespoštovanju 
je zagrožena kazen od 100 CHF naprej. Če bo potrebno, lahko kantoni parke in igrišča 
tudi zaprejo. Pri skupinah ljudi manjših o 5 ljudi, mora biti obvezno zagotovljena razdalja 
najmanj dveh metrov. 

18.3.: Vlada je zaradi kupovanja zalog za pol leta omejila prodajo najpogostejših tablet 
proti bolečinam in tablet za zmanjševanje telesne temperature. V okviru omejitve velja 
posebno pravilo za kronične bolnike. 

25.3. Vlada je odločila, da je za vsak izvoz medicinske zaščitne opreme do nadaljnjega 
potrebna odobritev Zveznega sekretariata za gospodarstvo, SECO. To ne velja za 
države EU/EFTA, dokler velja vzajemnost. 

16.3.: Od danes opolnoči so prepovedane javne in zasebne prireditve. Od takrat naprej 
in do 19.4. bodo zaprti vsi poslovni in drugi objekti razen: trgovine z živili, take-away 
lokali/trgovine, jedilnice v podjetjih, dostavne službe za prehrano, lekarne, bencinske 
črpalke, železniške postaje, banke, pošte, hoteli, javna uprava in socialne ustanove. 
Odprte ostajajo tudi  bolnišnice, klinike in zdravniške o 

Sproščanje ukrepov: 

1. faza: 27.4.– bolnišnice bodo ponovno lahko izvajale vse vrste posegov. 
Izvenbolnišničnim ustanovam bo omogočeno opravljanje normalnega delovanja in 
izvajanje vseh medicinskih postopkov, vključno s tistimi, ki niso nujni. To zajema 
zobozdravstvene in fizioterapevtske storitve. Podjetja, ki izvajajo osebne storitve, ki 
vključujejo fizični stik, se lahko ponovno odprejo; na primer frizerski, kozmetični in 
masažni saloni. Ponovno se bodo lahko odprle tudi cvetličarne, trgovine z mojstrskimi 
pripomočki ("naredi sam") ter vrtni centri in avtomobilske pralnice. Odpravila se bo tudi 
omejitev, da se pogreba lahko udeležijo le ožji družinski člani. V vseh primerih je 
potrebni upoštevati higienske ukrepe in spoštovati socialno razdaljo. 

2. faza 11.5.– v tej fazi se bodo predvidoma odprle osnovne šole, trgovine in tržnice. 
Vlada bo 29.4. odločila glede podrobnosti druge faze oz. ali se bo le-ta sploh začela. 

3. faza: 8.6.– V tretji fazi se bodo ponovno odprle srednje šole, poklicne šole in 
visokošolske ustanove. Predvideno je tudi odprtje ustanov za zabavo, muzejev, knjižnic, 
botaničnih vrtov, živalskih vrtov. Prav tako  je predvideno zmanjšanje omejitev glede 

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu z 28. členom schengenskega zakonika na vseh 
zračnih in kopenskih mejah z izjemo FL od 13.3. do 13.5.] 

29.4.: Vzporedno z odpiranjem gospodarstva se bodo rahljali ukrepi vstopa v državo: od 11. 
maja bodo prioritetno obravnavali vloge delavcev iz EU in tretjih držav, ki so vložili vloge že pred 
25. marcem. Ponovno bo možna združitev družine za švicarske državljane in državljane EU. 
Nadzor na mejah ostaja.   

29.4.: Vlada je odločala o rahljanju ukrepov za vstop v državo:  

-Kantoni bodo prednostno obravnavali vse prošnje za dovoljenje za prebivanje ali čezmejno delo 
za delavce iz države EU ali države EFTE, ki so bile vložene pred uvedbo omejitev vstopa (25. 
marca 2020) v Švico. Enako velja za kratkoročno delo pri delodajalcu v Švici in čezmejne storitve 
do 90 dni.  

-Nove registracije oz. najave delavcev za delo v Švici bodo obravnavane, če je bila pogodba o 
storitvah sklenjena pred 25. marcem 2020. Na primer, tehnik iz Nemčije lahko montira stroj, ki 
je že bil naročen v švicarskem podjetju. 

- Zaposleni iz tretjih držav, ki že imajo dovoljenje za delo v Švici, vendar zaradi veljavnih ukrepov 
niso mogli več dobiti vizuma, bodo lahko vstopili v državo. 

- Vloge za zaposlitev delavcev iz tretjih držav, ki so bile vložene pred začetkom veljavnosti 
ukrepov o omejitvi vstopa (19. marca 2020), bodo še naprej obravnavali.   

- Za družinske člane švicarskih državljanov ter državljanov EU/EFTA, ki živijo v Švici, je ponovno 
možna združitev z družino.  

- Nadzor meje se bo nadaljeval. Lahko bodo odprli dodatne mejne prehode.  

- Letalski potniki iz tujine lahko še vedno vstopajo le na letališču v Zürichu, Ženevi in Baslu.  

1.4.: Zvezna vlada je odločila, da lahko Zvezna carinska uprava, ki nadzoruje meje, v prihodnje 
sama odloča o zaprtju manjših mejnih prehodov, s čimer je olajšan predpisani postopek; mora 
pa o tem javno obveščati. 

25. 3. Švica je obstoječi nadzor notranjih meja  tudi na zračne meje (meje na letališčih) na vse 

šengenske države razen na Lihtenštajn. Da bo nadzor lahko potekal učinkovito, bodo lahko 

potniška letala iz držav šengenskega območja pristajala le še na treh velikih letališčih: Zurich, 

Basel in Ženeva. 

Vstop v Švico za tujce je še vedno možen v izjemnih primerih: če imajo tukaj bivalno dovoljenje, 

če imajo poslovni razlog za prihod v Švico (vključno s čezmejnimi delavci) in osebe, ki so v 

tranzitu na poti v svojo državo. 

Omejitve vstopa na letališčih ne veljajo za tovorna letala, za lete za vzdrževanje letal in nujne 
zdravstvene primere. 

18.3.: Švica je med rizične države, od koder je zelo omejen vstop v Švico, uvrstila tudi Španijo. 
Prav tako omejitve veljajo takoj tudi za zračni promet iz Italije, Francije, Nemčije, Avstrije ter 
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prepovedi gibanja. O podrobnostih  tretje faze se bo odločalo 27.5. Glede morebitnih 
nadaljnjih faz še ni bilo odločeno. Pričakuje se, da bo na eni od naslednjih sej vlade 
sprejeta odločitev o tem, kdaj bo dovoljeno izvajanje večjih dogodkov. 

držav, ki niso članice EU/EFTA. 

Rizične države, iz katerih lahko vstopijo v Švico le še švicarski državljani, osebe, ki imajo tudi 
bivalno dovoljenje ali ki morajo v Švici zaradi dela, so tako: Italija, Francija, Nemčija, Avstrija, 
Španija (od 18.3. ob 00:00), vse države izven EU/EFTA (od 19.3. ob 00:00). 

Švica je za tri mesece je prekinila izdajanja šengenskih viz in nacionalnih viz za pripadnike tretjih 
držav. Vstop v Švico za te državljane je možen zgolj v izjemnih primerih. 

16.3.: Od danes opolnoči bo Švica izvajala nadzor meja  tudi s Francijo, Nemčijo in Avstrijo ( od 
13. 3. jih je le na meji z Italijo). Za vstop iz teh štirih držav v Švico zdaj veljajo enaka pravila 
oziroma omejitve: vstop je možen le za naslednje kategorije ljudi: za švicarske državljanke in 
državljane; za ljudi, ki imajo v Švici bivalno dovoljenje ter za osebe, ki morajo potovati v Švico 
iz poslovnih razlogov (= ljudje, ki iz teh držav vsak dan prihajajo na delo v Švico). Še naprej sta 
dovoljena tranzit ljudi preko Švice in promet z blagom.   

 

FR 

5.5. DS za digitalizacijo Cedric O je napovedal, da bi se lahko digitalna aplikacije za 
sledenje Stop-Covid začela uporabljati v začetku junija. Naslednji teden 11.5. naj bi se 
začela faza testiranja. 
 
5.5. je PR Macron napovedal omejitve potovanj v tujino v času poletnih počitnic, 
morda tudi znotraj  EU; odločitev bo znana v začetku junija letos glede na stanje 
razširjenosti epidemije COVID 19. 
 
2.5.: Podaljšanje izrednega stanja, zaradi sanitarne situacije, za obdobje dveh 
mesecev; t.j. do 24.7. 
 
27.4. Pariške bolnišnice delajo klinične raziskave za zdravljenje hudo obolelih, ki imajo 
imunsko reakcijo. 
 
26.4.: Objavljen odlok v UL, da bodo lahko lekarne 27.4. prodajale nesanitarne maske 
za širšo javnost. 
 
24.4.: Dovoljenja za prebivanje tujcev, ki zapadejo med 16.3. in 15.5. so dodatno 
podaljšanja za 3 mesece, skupaj 6 mesecev. 
 
DS na gospodarskem ministrstvu: od 4.5. bodo na razpolago maske za širšo javnost - 
več načinov distribucije (25 mio mask na teden). 
 
14.4. GD za zdravje: potrdil izračune na osnovi modelov, da je bilo verjetno že 
okuženih 5 % - 10 % populacije. Potrebno  bi bilo izvesti serološko  testiranje. 
Vse bolne osebe bodo lahko testirane, pri čemer so laboratoriji  mobilizirani in 
kapacitete se povečujejo iz dneva v dan. Pridobili "avtomate", ki so zmožni opravljati 
2.000 testov na dan. 
 
13.4. Četrti nastop PR Macrona -  podaljšanje konfinacije do 11.5., takrat začetek nove 
etape, postopoma bodo rahljani omejitveni ukrepi in uvedeni novi; vsak teden bo vlada 

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu z 25./26. členom schengenskega zakonika na 
vseh notranjih mejah od 1.5. do 30.10. zaradi izpostavljenosti terorističnim napadom ob 
ranljivosti držav zaradi pandemije COVID-19 ter zaradi podpore ukrepom omejevanja širitve 
virusa] 

Dodatno k zaključkom vladne seje z dne 2.5. glede obvezne karantene in izolacije ob vstopu v 

državo s strani Elizeja sporočeno, da ne bodo uvajali karantene ob vstopu na ozemlje Francije 

osebam iz EU, schengenskega območja in Združenega kraljestva. 

3.5. Letališče Paris - Orly naj bi ostalo zaprto do jeseni. Letališče  Roissy - CDG,  kjer delujejo 

3 terminali (2E, 2F in 2A)  ostaja odprto in naj bi sprejelo ves poletni promet. Z namenom 

olajšanja  sanitarnih kontrol bosta ostala na letališču Roissy - CDG odprta samo dva terminala. 

 7.4.: Javni potniški promet zmanjšan na minimum (15% vlaki in javni mestni prevoz, cca.20% 

letališča) – letalski promet namenjen predvsem repatriaciji;  

Javni potniški promet namenjen predvsem zdravstvenim delavcem in drugim, ki morajo nujno 

na delo. 

V času stroge omejitve gibanja v Pariški regiji  brezplačno na razpolago kolo Velib. 

Začasno zaprto letališče Orly do 31.3. 

23.3. ob polnoči: Prepoved leta  v čezmorske departmaje,razen izjem. 

17.3. Nadaljnjo zmanjšanje javnega prevoza v Parizu. Zaradi omejitve premikanja oseb Ratp 
predvideva 1 metro od 2, avtobusi in tramvaj bodo ohranili 70 % aktivnost, ki pa se bo znižala v 
prihodnjih dneh. 

17.3. Ministrica za transport najavila zaprtje letališča Orly 2 (deluje Orly 1)v torek 17.3. ob 00.00 
in na CDG  terminala 2G in S1 letališča 22.3 ob 23.30. Ostali leti bodo preusmerjeni na druge 
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analizirala situacijo in poročala o ukrepih in jih prilagajala; do takrat ukrepi ne bodo blažji 
in ne bodo okrepljeni (svoboda kot vrednota). 
 

31.3.  PR Macron je napovedal obnovo nacionalne suverenosti na področju zdravstva 

in sicer povečanje proizvodnje: (i) 40 mio zdravstvenih mask mesečno in 1 mio 

mask/dnevno za druge poklice konca aprila 2020; (ii) 10.000 respiratorjev do sredine 

maja; (iii) povečanje razkužil iz 40.000 l na 500,000 l dnevno; (iv) množično povečanje 

nabav zdravil in materiala (vključno z respiratorji in maskami) za kar bo FR vlada 

namenila dodatnih 4 mlrd Eur sredstev.   

 

28.3.  

Javno predstavljena celovita strategija odziva na krizo Covid-19 z vsemi omejitvami: 

-Cilj konfinacije, da se zmanjša pritisk na oddelke reanimacije in da se epidemija ne 

razširi na vse regije 

-Angažirane vse javne in privatne bolnišnice 

-Povečanje reanimacijskih postelj od 5.000 na 14.000 aprila 

-Naročilo in povečana proizvodnja respiratorjev in uvoz (domači ponudnik Airliquide, DE 

posodila 25 respiratorjev) 

-Prevoz bolnikov iz bolj obremenjenih bolnišnic/regij v manj obremenjene pa tudi v 

sosednje države 

-Povečanje razpoložljivega zdravstvenega osebja – 40.000 rezervistov (10.200 

prostovoljcev) 

-Prioriteta zaščita starejših – izolacija v domovih za starejše individualno, prioritetno 

testiranje oskrbovancev in osebja 

 

24.3. dekret bolj natančno opredeljuje omejitve gibanja: 

- Rekreacija dovoljena 1x dnevno, največ 1 uro, samostojno, najdlje 1 km od doma 

- Tržnice na odprtem prepovedane (razen kjer bodo prefekti na zaprosilo županov 

ocenili da ostanejo odprte, z varnostnimi ukrepi) 

- Izhodi za obisk zdravnika – samo za nujne in naročene primere 

Sanitarna urgenca: 

- PV ima pooblastilo, da sprejme ukrepe omejevanja zbiranja, zasega blaga in storitev 

potrebnih za boj proti zdravstveni katastrofi (poroča Nacionalni skupščini in odgovarja 

Znanstvenemu svetu) 

24.3. Vlada dala dovoljenje za uporabo hidroksiklorokina za težje paciente, ob strogem 

spoštovanju postavljenih kriterijev s strani ministrstva za zdravje. 

 

Sproščanje ukrepov: 

 

PV Philippe je v torek 28.4. v Nacionalni skupščini  predstavil načrt vlade za 

dekonfinacijo  (nacionalno strategijo izhoda  iz omejitev gibanja), kateri je sledila 

razprava in glasovanje. 

terminale. 

Dogovor FR s sosednjimi državami da ob dokazilu lahko dnevno migrirajo. 
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PV Phillipe predstavil načela: postopnost (nadaljnji koraki na osnovi rezultatov 

monitoringa), geografska diferenciacija blaženja ukrepov, discipliniranost, državljanska 

odgovornost;   

 

Glede postopnosti/etap:  7. maja se bo preverilo indikatorje ali bo 11. maj mogoč 

začetek sproščanja ukrepov. Predpostavka je 3000 novih primerov na dan. Če se to 

število poveča  olajšanje 11.  maja v tolikšni meri, kot je trenutno predvideno, ne bo 

mogoče. Potrebna bo disciplina prebivalstva. 

 

Prva faza predstavlja obdobje od 11. maja do 2. junija. Naslednja faza se bo začela 2. 

junija. 

 

23.4.: Minister za gospodarstvo in finance: odprtje vseh trgovin z 11.5. po principu 

enakosti, z izjemo restavracij, barov in kavarn . Edina razlika bi lahko nastala med 

regijami. 

 

22.4. Renault postopoma zagnal proizvodnjo. 

 

Minister za šolstvo Blanquer  je 21.4. v nacionalni skupščini najavil, da se bodo šole 
postopoma odpirale s 11.5. Otroci se bodo vračali v šolo postopno po starostnih 
skupinah;  v  razredih bo število otrok dovoljeno na največ 15 otrok, kar bi pomenilo  
prepolovitev dosedanjih velikosti razredov. Velikosti razredov naj bi bile drugačne za 
osnovno in srednjo šolo. 
 

19.4. tiskovna konferenca PV Philippea in ministra za zdravje Verana: 

- načrt za sproščanje bo pripravljen do konca aprila – glavna načela: 

a) ohranjanje zdravja državljanov 

b) zagotavljanje nadaljnjega življena nacije 

2 pogoja: 

obvladovanje širjenja virusa 

ponovna vzpostavitev kapacitet bolnišnic 

Konfinacija omogočila, da je R0 manjši od 0,6, ostati mora pod 1 

 

Po 11.5. Pomen preventive – samozaščitne geste – tudi uporaba mask, povečanje št. 

viroloških testov (od 150.000 na 500.000), razvoj seroloških testov, izolacija nosilcev 

virusa (v hotelu ali doma s celotno družino). 

 

Najbolj striktni ukrepi ostanejo v veljavi do 11.5., takrat se pričakuje postopno omilitev 

omejitvenih ukrepov. Vsak teden bo vlada analizirala situacijo in poročala o ukrepih in 

jih prilagajala; do takrat ukrepi ne bodo blažji in ne bodo okrepljeni. Od 11.5. ponovni 

zagon industrije s socialnimi partnerji, zaščititi bo treba zaposlene. Zagnale se bodo 

tiste proizvodne aktivnosti, ki so kompatibilne s sanitarnimi normami. Od 11.5. bodo 

postopno odprli šole in vrtce. Visokošolske ustanove se odpirajo z novim šolskim letom 

(razen izpitov). Omejitev gibanja za starejše ne bo obvezna, apelirali bodo na 
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individualno odgovornost. 

 

BE 

18.4. Vrata so ponovno odprle tehnične trgovine, vrtni centri in drevesnice, pa tudi do 
veleprodajne trgovine za profesionalce, ob spoštovanju omejitev največ ene stranke na 
10 m2, stranka se lahko v trgovini zadržuje največ 30 minut.  
 
9.4. Soočena s poslabšanjem razmer v vse večjem številu domov za starostnike, se je 
regija Valonija odločila za mobilizacijo vojske in civilne zaščite. 
 
5.4.: Belgijska zvezna vlada je objavila prenovljen seznam ključnih sektorjev in osnovnih 
storitev, ki morajo delovati tudi v času krize zaradi COVID-19 in za katera strogi ukrepi 
o delu na daljavo in nujnih razdaljah ne veljajo.  
 
1.4.: Valonska vlada je izbrala podjetje s sedežem v Fleurusu (Hainaut), ki bo 
vzpostavilo proizvodno linijo za kirurške maske, pa tudi skupino treh podjetij, ki bodo 
proizvajala druge maske za zaščito. 
 
Svet za nacionalno varnost, ki združuje vse ravni zvezne vlade in strokovnjake, ki zvezni 
vladi svetujejo glede javnozdravstvenih vidikov krize COVID-19, se je 27.3. odločil za 
podaljšanje omejitev javnega življenja do 19.4., z možnostjo dodatnega podaljšanja do 
3. maja. 
 
Zakonodajni predlog o posebnih pooblastilih za zvezno vlado, ki je bil včeraj izglasovan 
v zveznem parlamentu, je 27.3. sprejel še senat, in s tem je neposredno stopil v veljavo.  
Posebna pooblastila zvezni vladi omogočajo vladi hitro sprejemanje odločitev za 
reševanje krize COVID-19 brez posvetovanja s parlamentom. Pričakuje se, da bo vlada 
posebna pooblastila uporabila predvsem za ukrepe za ublažitev položaja gospodarstva. 
Dogovor o posebnih pooblastilih bo v veljavi tri mesece, zvezni parlament pa v primeru 
potrebe lahko odloči o nadaljnjem trimesečnem podaljšanju. 
 
Veljavni ukrepi ostajajo enaki: prepovedani so vse javne prireditve,  odprte so lahko 
samo trgovine s hrano, hrano za hišne živali in lekarne ter tiskovne agencije. 
Zapuščanje domov je dovoljeno samo v nujnih primerih (odhod na delo, če delo doma 
ni mogoče, nakupovanje živil obisk zdravnika). Dovoljeni so tudi hoja, tek in kolesarjenje 
z družinskimi člani, ki živijo skupaj ali z največ eno drugo osebo, pri čemer je nujno 
upoštevati potrebno razdaljo. Vožnje v parke, gozde ali na obalo na sprehode ali 
kolesarjenja ni dovoljena. 
 
Sproščanje ukrepov: 
 
6.5.: Danes je zasedal Svet za nacionalno varnost, ki je odločil o tem, da bo od 11. maja 
uvedena druga faza izhodne strategije. 
 
Posredujemo poudarke iz tiskovne konference po zasedanju: 
-delo od doma ostaja še vedno obvezno za vse dejavnosti, ki to dopuščajo; 
-od 10.5 naprej lahko posamezno gospodinjstvo obiščejo do 4 osebe, ki ne živijo v istem 
gospodinjstvu. Na obiske lahko prihajajo največ 4 iste osebe, otroci štejejo kot ena 
izmed njih; 

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu z 28. členom schengenskega zakonika na vseh 
notranjih mejah od 20.3. do 19.5.] 

1.4.: Letališče Charleroi, ki je 24. marca zaprlo dostop za potniški in tovorni promet, je sporočilo, 

da bo v skladu s priporočili zvezne vlade v omejenem obsegu ponovno začelo z delovanjem v 

nedeljo, 3. maja popoldne. 

22.3.: zaradi kršitev tako Flamcev kot Nizozemcev so zaostrili kontrolo na meji med Be in NL na 

severu BE z zaprtjem »maloobmjenih« prehodov. 

20.3.: Ob 15h uvedene mejne kontrole v in izven BE na kopenskih in zračnih mejah (namen 
predvsem preprečitev turističnih izletov).  

Izjeme tudi: prevoz blaga, čezmejni delavci, zdravstveno osebje. Letališče BXL odprto, Charleroi 
na jugu napovedal, da z 24.3.2020 ob polnoči do 5.4.2020 zapira svoje obratovanje. 
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-pravila obvezne razdalje ostajajo v veljavi, druženje se priporoča na prostem (vrt, 
terasa); 
-zaščitne maske ostajajo obvezne v javnem prevozu (od prihoda na postajo, letališče) 
in v šolah za vse starejše od 12. leta; 
-v ponedeljek, 11.5. se odprejo vse trgovine (limit 1 stranka/10m2 za največ 30 min). 
Močno je priporočena uporaba mask, obvezno ostaja spoštovanje obveznih razdalj. 
Nakupe lahko opravlja ena oseba (kar ne velja za osebe do 18. let), prednost imajo 
starejše osebe (nad 65 let), osebe z gibalnimi težavami ter zdravstveno osebje.  
-Oblasti načrtujejo odprtje šol 18. maja; 
-po 18. maju bo dovoljeno izvajati športne aktivnosti na prostem, sicer pa še naprej velja 
prepoved združevanja na prostem, prav tako izleti; 
-do 31. julija ne bo organiziranih nobenih ne ljubiteljskih ne profesionalnih športnih 
tekmovanj; 
-kulturne prireditve do nadaljnjega (vsaj do konca avgusta) niso dovoljene;  
-kavarne in restavracije ostajajo zaprte, strokovnjaki trenutno določajo časovnico 
odprtja frizerskih in  kozmetičnih salonov ter dovoljenje za prisotnost večjega števila 
oseb na porokah in pogrebih; 
-testiranje in sledenje stikov okuženih ostajata pomembni prioriteti vlade.  
 
4.5.: Začenja se prva faza strategije izhoda:  
-šole ostajajo zaprte; 
-delo od doma bo še vedno obvezno, kjer je to mogoče. Za ostale oblike dela bo skupina 
GEES pripravila poseben priročnik dobre prakse, ki bo zagotovo vključeval obvezno 
nošenje zaščitnih mask;  
-pravila zaprtja za gospodarske in trgovske storitve ostajajo v veljavi, z izjemo trgovin s 
tkanino in galanterijo, ki bodo zagotavljale oskrbo z zaščitnimi maskami; 
-v javnem prevozu bo obvezno nošenje zaščitnih mask za vse osebe, starejše od 12 let;  
-pogoji obvezne razdalje in razkuževanja rok ostajajo v veljavi;  
-začne se postopna povrnitev zagotavljanja rednih zdravstvenih storitev, ki niso 
neposredno povezane z epidemijo; 
-športne dejavnosti na prostem bodo ob nujnemu upoštevanju varnostne razdalje 
dovoljene za osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu in še za največ dve drugi osebi. 
-dovoljene bodo tudi nekatere druge športne dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati brez 
fizičnega stika, vstop v skupne garderobe in skupne tuše ter kavarne v športnih objektih 
pa ostaja prepovedan. 

NL 

29.4.: Na podlagi skupne ocene pristojnih institucij bo v naslednjih 3 letih, če ne bo 

cepiva, za korona paciente (ocena 37.500) potrebno zagotoviti stalno kapaciteto 

dodatnih 639 postelj v intenzivnih enotah (ob predpostavki 60% okuženosti prebivalstva, 

od katerih jih 0,45% pristane v ICU) 

 

28.4.: Ob pričakovanju, da bodo nekateri ukrepi morali veljati dalj časa, naj bi vlada za 

zagotovitev trdnejše pravne podlage (začasno omejevanje poseganja v ustavne 

pravice) pripravljala zakon o izrednih razmerah (do sedaj ga ni bilo). Veljal naj bi do 

30.9. 

 

22.4.: Po odprtju šol 11.5. bo testiranje razširjeno tudi na učitelje in osebje v šolah. 

 

28.4.:  Z BE dogovorjen poenostavljen prestop NL-BE meje za otroke iz obmejnih regij, ki se 
šolajo v BE. Od 15.5. bodo lahko mejo prestopali s prepustnico, pot v šolo se šteje za "nujno 
potovanje". 
 
20.4. Veljati začne podaljšanje prepovedi vstopa za vsa ne-nujna potovanja državljanom tretjih 
držav do 15.5. 
 
S 17.4. prične veljati obvezna izpolnitev obrazca o zdravstvenem stanju za vse potnike na letih 
iz rizičnih držav. Vlada potnikom, ki pristanejo na letališču Schiphol svetuje 14-dnevno 
karanteno (ne gre za obvezujoč ukrep). 
 
31.3. bo vsaj do 30.4. prenehal delovati neposredni vlak Thalys med Amsterdamom in Parizom. 
Potovanje med prestolnicama z vlakom je sicer s prestopanjem v Bruslju enkrat dnevno še 
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14.4. Da bi statistični podatki bolj ustrezali realnemu stanju, bodo splošni/družinski 

zdravniki začeli z registracijo vseh smrti pacientov, ki niso bili testirani in za katere 

ocenjujejo, da je smrt posledica koronavirusa 

 
6.4.: Začetek izvajanja razširjenega testiranja zdravstvenega osebja (tudi izven 
bolnišnic in z blažjimi simptomi), vzpostavitev drive-in lokacij 
 
30.3.: Skupina 18 vojaških zdravnikov in med. sester je začela z redno pomočjo v prvi 
bolnišnici, sledile bodo tudi druge. 
 
26.3: Imenovan posebni odposlanec vlade za korono (bivši izvršni direktor biokemične 
multinacionalke DSM), prioritetna pozornost povečanju izdelave in dostopnosti testov. 
Tožilstvo napovedalo ostro ukrepanje proti storilcem kaznivih dejanj, ki zlorabljajo 
korona krizo (hitrejši postopki, višje kazni); sodišča bodo do nadaljnjega ostala zaprta. 
 
23.3.: Sprejeti novi, strogi ukrepi ("inteligentni lockdown"). 
- do 1.6.2020 prepoved vseh zbiranj in dogodkov na NL, tudi za skupine manjše od 100 
ljudi, možne izjeme za pogrebe in poroke 
- na javnih površinah prepoved druženja več kot 3 oseb, ki niso družinski člani in ki ne 
spoštujejo razdalje 1,5m. 
- kršitve bodo strogo kaznovane, za posameznike do 400, za podjetja do 4000 EUR 
- župani dobijo razširjena pooblastila in lahko odločijo o zaprtju vseh javnih površin 
- trgovine s hrano so lahko odprte samo, če omogočajo spoštovanje 1,5 m razdalje; 
- doma sprejemanje največ 3 gostov, spoštovanje 1,5 m razdalje 
- če ima ena oseba doma vročino, mora cela družina ostati doma* 
 
Vlada sprejela odločitev o prepovedi obiskov v negovalnih institucijah in domovih za 
ostarele vsaj do 6.4. 

Sproščanje ukrepov: 

6.5.: Vlada najavila načrt sproščanja ukrepov v štirih fazah (vse pod podrobno 
določenimi pogoji), vsak teden bodo ocenjevali aktualno situacijo glede širjenja virusa: 

-11.5. odprtje osnovnih šol; odprtje knjižnic; ponovno lahko začnejo z delom kontaktni 
poklici; dovoljeni zunanji nekontaktni športi (golf,tenis) 

-1.6. odprtje srednjih šol; odprtje restavracij in teras; odprtje muzejev in kinodvoran; 
javni prevoz povratek na normalni urnik z obveznim nošenjem mask; 15.6. izpiti za 
poklicno izobraževanje 

-1.7.odprtje cerkev; odprtje parkov in kampov; dovoljeni organizirani dogodki (do 100 
oseb) 

-1.9. dovoljeni vsi notranji in zunanji športi; odprtje telovadnic, savn; odprtje kazinojev 

24.4.: 11.5. naj bi se za udeležence v postopku postopoma ponovno odprla sodišča. 
Šlo naj bi predvsem za primere ko je prisotnost udeležencev v postopku nujna. Prednost 
naj bi imeli kazenski primeri in postopki v družinskih zadevah. Še naprej bo veljalo, da 

mogoče. 
 
24.3.:  
prepoved potniških letov z Avstrijo, z izjemo repatriacijskih: ukrep velja od 23.3.od 21h do 
6.4.2020 do 21h. Leti odprti tudi za državljane EU,VB in Schengenskih držav, ki so zdravi in 
imajo dokaz, da bodo samo v tranzitu čez NL.   
 
Uvedena prepoved letov iz Španije, velja od 21.3. od 20h za 14 dni, z izjemo pri repatriacijah 
NL državljanov in prevozu medicinskih zalog in pacientov 
 
Od 19.3. od 18h so za 30 dni zaprte meje za državljane tretjih držav, z izjemami za določene 
kategorije oseb. 

Transavia je od 23.3. do 5.4.2020 odpovedala vse redne lete.   

Letališče Rotterdam/Haag: zadnji komercialni let bo 23.3., letališče bo ostalo odprto za 
repatriacijo in kritične prevoze 

18.3.: Na letališču Schiphol so zaprli 5 terminalov od sedmih. KLM in Transavia odpovedujeta 
lete, večinoma so samo še za vračanje NL državljanov domov. 

13.3.: Odpoved letov iz rizičnih držav. 
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se postopke v kolikor je mogoče vodi pisno, preko telefonske ali video povezave. 

21.4. je vlada sprejela odločitev o sprostitvi nekaterih ukrepov: 

- od 11.5. bodo ponovno odprte osnovne šole in vrtci. Srednje šole se morajo pripraviti 
na "1,5 m šolo" za ev. odprtje 1.6. 

- od 28.4. so dovoljeni ekipni športni treningi za otroke do 12 let. Dovoljene tudi zunanje 
športne aktivnosti za otroke od 12 do 18 let, pod pogojem, da spoštujejo razdaljo 1,5 m. 

Za omejitev škode za zdravje in preprečevanje dolgih čakalnih list se je začela ponovna 

obravnava ne-korona pacientov. Nacionalni center za distribucijo pacientov je pripravil 

seznam diagnoz s časovnicami, za identifikacijo najnujnejših primerov. 

 

Ministrstva so začela pripravljati protokole za postopno odpiranje sektorjev v 1,5 m 
družbi (varno delo, varno sobivanje), pod pogojem, da bo to dopuščalo stanje širjenja 
virusa in ocena zdravstvenih strokovnjakov.  

Prioritetno naj bi šlo za odprtje šol in vrtcev, postopoma bi se lahko začeli odpirati 
gostinski lokali, kinodvorane in telovadnice.  

Aktualni ukrepi veljajo do 28.4, vlada bo o sproščanju ukrepov po tem datumu odločala 
21.4.. 

LU 

29.4.: Luksemburški minister za izobraževanje Claude Meisch je sporočil, da bo 
Luksemburg iz postavk Ministrstva za visoko šolstvo in raziskave namenil 40 milijonov 
evrov za testiranje celotnega prebivalstva na okužbo s COVID-19. Testiranja se bodo 
začela 19. maja, na dan pa bo predvidoma opravljenih 20.000 testov. 
 
22.4.: Na luksemburških kmetijah veliko prostovoljcev nadomešča sezonske tuje 
delavce, povpraševanja za delo je zaradi zaprtih restavracij celo znatno več kot je 
potreb. 
 
21.4.: Luxembourg pospešuje testiranje v domovih za ostarele in načrtuje tudi 
pospešeno testiranje zaposlenih v izobraževanju in v gradbenem sektorju. 
 
9.4. Luksemburška vlada je podaljšala veljavnost vseh osebnih izkaznic do tri mesece 
po zaključku krize COVID-19.  
 
7.4. Luksemburško Ministrstvo za zdravje bolnikom s potrjeno diagnozo okužbe s 
COVID-19, pri katerih hospitalizacija ni potrebna, predlaga namestitev aplikacije Maela 
na mobilne telefone. Aplikacija, ki izvira iz Francije, je bila pred tednom dni prilagojena 
luksemburškemu sistemu. Bolniki s pomočjo aplikacije dvakrat dnevno poročajo o 
simptomih in odgovarjajo na vprašanja o svojem stanju, ministrstvo pa po potrebi stopi 
v neposreden stik s pacienti. 
 
6.4. Luksemburška vlada je ustanovila novo delovno skupino za raziskovanje virusa 
COVID-19, v kateri sodelujejo predstavniki znanstvene skupnosti 
 

30.4.: Notranji prevozi se v Luksemburgu naslednji teden začnejo postopoma vračati v stanje 
pred omejevalnimi ukrepi zaradi COVID-19. 

23.3.: letališče v LU bo zaprto do nadaljnjega.  

16.3.: V luči zapiranja mej s strani DE bodo čezmejni delavci prejeli certifikat, s katerim bodo 
lahko za namen dela prečkali mejo. 
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30.3.: Luksemburg je zaostril varnostne ukrepe za zdravstvene delavce v domovih 
starostnikov, kjer se je zgodila skoraj polovica vseh smrtnih primerov COVID19 v državi. 
 
25.3.: Luksemburg se je pridružil kliničnemu testiranju več protivirusnih zdravil za Covid-
19, ki ga pod imenom Discovery in okriljem Svetovne zdravstvene organizacije vodi 
Francoski nacionalni inštitut za zdravje in medicinske raziskave (Inserm).  
 
21.3.2020 Parlament je podaljšal izredne razmere za tri dodatne mesece. 

17.3.: Razglasitev state of emergency za LU. Nasvet, da se omejuje druženje in stike. 

S 16.3. se zapirajo vse vzgojno-izobraževalne institucije. 

16.3.: Odhod od doma le v nujnih primerih, delo od doma v večini primerov. Javni promet 
ostaja odprt. Javne prireditve odpovedane. Starejši občani rizična skupina. 

13.3.: Opoved prireditev do 100 ljudi zunaj. Delo od doma. Restavracije in lokali zapirajo 
svoja vrata. Zaprtje šol in prepoved obiskov v domovih za starejše občane. 

Sproščanje ukrepov: 

5.5.: Odprtje vrat srednjih šol: 

-4. maja so začeli s poukom dijaki prvega (klasičnega in splošnega) ter zaključnega 
letnika poklicnih šol, ki bodo nato v tednu od 11. maja naprej bodo ostali doma. V tednu 
od 18. maja se bodo dijaki lahko prostovoljno udeležili pisnega preverjanja znanja iz 
največ treh predmetov po lastni izbiri. Pridobljena ocena bo upoštevana pri izračunu 
ocene semestra.  

-drugi srednješolci (od 7. do 2. razreda, z izjemo zaključnih letnikov poklicnega 
izobraževanja) se bodo  v šolo vrnili 11. maja. Takrat bo vzpostavljen tudi individualni 
pouk v glasbenih šolah.  

-25. maja se bodo začela zaključna preverjanja, ki pa bodo omejena na vsebine,  
obravnavane pred 13. marcem, ko so bili dijaki še v šoli. Prvo pisno preverjanje bo 
izvedeno pred poletnimi počitnicami, drugo po njih.  Dijaki se bodo lahko odločili, da se 
jim ocena najslabše ocenjenega predmeta ne šteje v povprečje.   

Odprtje vrat osnovnih šol in predšolskega varstva: 

25. maja se bodo v šolo vrnili učenci prvih šolskih ciklov (luksemburški šolski sistem 
združuje v prvem ciklu otroke od 3-5 let, v drugem ciklu otroke od 6-7 let, v tretjem ciklu 
otroke od 8-9 let in v četrtem ciklu otroke od 10-11 let), pouk pa bo prilagojen 
izmenjalnim obiskom šole na tedenski osnovi, kjer se bo vsak razred razdelil na dva. 
Sprejeti bodo ukrepi za preprečevanje stikov. Staršem, ki bodo morali v tednu, ko otrok 
ne bo v šoli, ostati doma, bo ponujena možnost koriščenja družinskega dopusta. 

4.5.: Trenutno poteka 1. faza izhodne strategije, ki zajema: 

-nadaljevanje gradbene dejavnosti; 
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-vzpostavitev ambulantnih storitev za pomoč otrokom in družinam; pomoč 
specializiranih centrov za pomoč učencem, ki imajo težave pri učenju); 

-dejavnosti vrtnarjev in krajinarjev; 

-odprtje trgovin z drobnimi tehničnimi pripomočki  

-odprtje centrov za recikliranje odpadkov 

-delno odprtje nekaterih razredov srednješolskega izobraževanja. 

23.4.: Od začetka tedna poteka pospešena gradbena dejavnost na pomembnejših 
infrastrukturnih projektih države (cestah, mostovih in tramvajski progi v prestolnici), s 
ciljem, da se dela zaključijo pred vrnitvijo državljanov v šole in na delovna mesta. 

21.4. Po petih tednih zaprtja v Luksemburgu ponovno delujejo vrtni centri in tehnične 
trgovine. 

1. faza  z okvirnim datumom začetka 20. april bo zajemala naslednje dejavnosti: 

-nadaljevanje gradbene dejavnosti; 

-vzpostavitev ambulantnih storitev za pomoč otrokom in družinam, pomoč 
specializiranih centrov za pomoč učencem, ki imajo težave pri učenju); 

-nejavnosti vrtnarjev in krajinarjev; 

-ponovno se odprejo trgovine z drobnimi tehničnimi pripomočki  

-ponovno začnejo z dejavnostjo centri za recikliranje odpadkov 

Seznam dejavnosti  bo dopolnjen 4. maja, predvidoma z nadaljevanjem izobraževanja 
na zaključnih stopnjah, pripravništva, ter praktičnega dela na univerzi.. 

2. faza predvideva nadaljevanje srednješolskega izobraževanja (okvirni datum 11. maj) 

3. faza predvideva nadaljevanje osnovnošolskega izobraževanja in vzpostavitev 
otroškega varstva (okvirni datum 25. maj) 

V naslednjih fazah bo sledil postopen zagon drugih sektorjev in dejavnosti, z eno izjemo.  

Vlada ocenjuje, da pravi trenutek za odpiranje restavracij še ni nastopil, zato se bo k 
temu vprašanju povrnila pozneje. 

SE 

4.5.: Vlada je pooblastila agencijo za pošto in telekomunikacije, da starejšim v domovih 

ali doma v osamitvi omogočijo dostop in uporabo elektronskih komunikacijskih storitev, 

kar naj bi zmanjšalo njihovo osamljenost. 

 

1.5.: Švedska agencija za zdravila je prepovedala prodajo treh vrst testov COVID19 za 

domačo rabo.  

 

Tovorni promet ni moten, potniški promet se še naprej zmanjšuje. Po ukinitvi nekaterih linij 

mestnega in primestnega prometa se je povečala gneča na javnem prometu, zato linije uvajajo 

nazaj. 

Od 9. aprila dalje med Švedsko in Združenim kraljestvom ne bo več komercialnih letov. 

Thai Airways je od 1. aprila do 24. oktobra odpovedal vse lete med Stockholmom in Bangkokom. 
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30.4.: Ministrica za socialne zadeve je na tiskovni konferenci predstavila strategijo 

testiranja, ki trenutno sloni na aktivnih okužbah, v prihodnje pa bo tudi na prebolelih 

(iskanje protiteles). Do srede maja naj bi testirali 100.000 oseb na teden. Testiranje bo 

moral predpisati zdravnik. 

 

29.4.: Mesto Kopenhagen je objavilo razpis za kratkoročna delovna mesta v šolah in 

vrtcih, kjer se zaradi novih zahtev potrebuje več kadra in prostora. Interes za 

sodelovanje je izkazalo že 1.400 oseb. 

 

27.4.: Vlada oz. Ministrstvo za socialne zadeve sestavlja seznam ogroženih oz. ranljivih 

skupin, ki morajo zaradi tveganja z okužbo ostati doma in ne hodijo v službo ter bi bili 

zato lahko upravičeni do nadomestila. 

 

26.4.: Vlada je spremenila uredbo, ki daje ravnateljem dodatna pooblastila glede odprtja 

šol in izvajanja pouka na daljavo, ob upoštevanju priporočil organa za javno zdravje 

glede COVID-19. Odločitev zlasti omogoča izobraževanje na daljavo tudi v primerih, ko 

je šola odprta. Namenjeno je zlasti učencem in učiteljem z blagimi simptomi okužbe. 

 

19.4.: Švedska turistična zveza je sporočila, da bo po marčevskem zaprtju gorskih koč 

zaprla tudi gorske postojanke. 

 

14.4. Uvedli so redno testiranje komunalnih odpadnih voda za prisotnost virusa. Preko 

količine virusa v odpadnih vodah lahko naredijo oceno razširjenosti virusa ter predvidijo 

naslednji val epidemije. 

 

13.4.: Javna zobna ordinacija v Stockholmu bo oblikovala mobilno ekipo, ki bo skrbela 

za bolnike, okužene s covid-19. Povsod po državi sicer delujejo urgentne 

zobozdravstvene ambulante. 

13.4.: Švedska civilna zaščita (MSB) sporoča, da pomanjkanje določenih kemikalij lahko 

privede do pomanjkanja pitne vode. Toda MSB verjame, da se bodo z dobrim 

načrtovanjem težavi izognili in da je pretirana skrb povsem odveč. 

8.4.: Agencija za javno zdravje bo analizirala gibanje obolelih za COVID19 s pomočjo 
mobilnega operaterja Telia ter na ta način skušala dobiti boljši vpogled v potek širjenja 
okužbe. 
 
Od 1. aprila ne bodo več dovoljeni obiski v domovih za starostnike. 
 
29.3.: Vlada je, tudi po zgledu nekaterih drugih nordijskih in evropskih držav, podprla  
uporabo anonimiziranih mobilnih podatkov za sledenje širjenju pandemije. 
Kmalu bo na voljo test za iskanje protitelesc COVID19, kar bo omogočilo preverjanje 
imunosti pri zdravstvenih delavcih. 
 
27.3.: Vlada je omejila prepoved združevanja za skupine nad 50 oseb (doslej 500). 
 

17. 3.: Švedska vlada je po sklepu in priporočilu Evropske komisije in Evropskega sveta z dne 

17. marca sprejela odločitev, da z 19. marcem za 30 dni prepove vstop v državo tujcem, ki niso 

iz EGP ali Švice, v primeru, da potujejo na Švedsko iz države, ki ni v EGP ali Švica.  

Vstop v državo je torej dovoljen švedskim državljanom, tujcem z dovoljenjem za prebivanje ter 

osebam, ki na Švedsko potujejo iz EGP ali Švice. Državljani EGP in Švice ter njihovi družinski 

člani iz tretjih držav lahko iz držav, ki niso EGP ali Švica, vstopijo na Švedsko v primeru tranzita 

v države njihovega stalnega bivališča.  

Vstop je dovoljen tudi nekaterim dodatnim kategorijam tujcev (tehtni razlogi, politični begunci, 

zdravniško osebje). V praksi torej kopenske meje ostajajo odprte, saj gre za mejo z državami 

EGP, vstop bodo skladno z navedenimi kriteriji zavračali osebam na letališčih in eventualno v 

pristaniščih.  
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25.3.: Nekatere občine zahtevajo, da otroci brezposelnih in tistih na starševskem 
dopustu ne hodijo v vrtec oz. malo šolo, kar je v nasprotju z zakonom. 
 
24.3.: Agencija za javno zdravje je prepovedala strežbo pri pultih/šankih. Dovoljena je 
zgolj strežba gostov za mizo ali prevzem (take away). 
 
23.3.: Nacionalni izpiti v osnovnih in srednjih šolah so v pomladanem obdobju 
odpovedani zaradi preveč motenj v izvajanju učnega programa (odsotnost, ponekod 
pouk na daljavo idr.). 

19.3.: Parlament je podprl vladni predlog zakona za zapiranje šol na Švedskem. Novi 
zakon daje ravnateljem več pristojnosti pri odločanju, ali naj šole ostanejo odprte. 

Izobraževalne ustanove niso zaprte, vendar imajo ravnatelji pooblastilo odrejati delo na 
daljavo, podaljšati šolsko leto in preložiti izpitno obdobje, kakor tudi sprejemne vpise na 
univerze. 

DK 

5. 5.: Nacionalni odbor za zdravje je posodobil smernice glede ponovnega opravljanja 

zobozdravstvenih storitev in opredelil, da lahko zobozdravniško osebje svojim 

pacientom pred določenimi posegi odredi testiranje za COVID19. 

4.5.: Nacionalni odbor za zdravje je posodobil opredelitev ranljivih skupin za COVID-19 

(starejši od 65 s kroničnimi obolenji, starejši od 70 let z dodatnimi boleznimi, starejši od 

80 let, osebe s prekomerno težo, otroci z nekaterimi kroničnimi obolenji, nosečnice, 

brezdomci) ter priporočila, kako se izogibati okužbi.  

1.5.: Danska agencija za zdravila je izdala dovoljenje za uporabo zdravila Remdesivir 

pri zdravljenju COVID19. 

30.4.: Nacionalni odbor za zdravje je posodobil smernice za nosečnice, in sicer vse, ki 

bodo sprejete na porod, bodo testirane. Partnerji oz. osebe, ki jih bodo spremljali ob 

porodu, pa ne. 

27.4.: Pri testiranjih v trenutno 11 šotorih po državi bo sodelovala tudi danska Agencija 

za krizno upravljanje. Drive-in testiranja se bodo začela izvajati v sredo, 29. 4. 

24.4.: Danska se je pridružila "zavezništvu" podobno mislečih manjših držav, ki ga je 

predlagal avstrijski kancler Sebastian Kurz (poleg Avstrije in Danske naj bi bile v skupini 

še Avstralija, Nova Zelandija, Izrael, Češka in Grčija). Namen naj bi bil strateško 

sodelovanje z namenom samozadostnosti pri dobavi zaščitne opreme, medicinskih 

pripomočkov in cepivih. 

24.4.: Nacionalni odbor za zdravje je posodobil smernice glede uporabe zaščitne 

opreme v zdravstvu in domovih za starostnike, in sicer, da je potrebno uporabljati vizir 

ali obrazno masko med pregledi in posegi, kjer je neposreden stik daljši kot 15 min ali v 

primeru večjega števila pregledov/posegov v določenem časovnem obdobju.  

24.4.: Minister za zaposlovanje je predstavil vladno pobudo v sedmih točkah, ki naj bi 

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu s 25./26. členom schengenskega zakonika na 
vseh notranjih mejah od 14. 3. do 11.5. z napovedanim podaljšanjem od 12.5. do 12.11.] 

22.4. Vlada je med upravičene razloge za vstop v državo dodala tuje zakonce in partnerje 
Dancev in tistih, ki na Danskem stalno prebivajo. Prav tako lahko starše na Danskem obiščejo 
polnoletni otroci – tujci. Ukrep se nanaša na državljane EU in druge tujce. 
 
Danci, ki so ostali v tujini, se smejo na Dansko vrniti s tujimi vozili. 
 
Danska bo na ravni EU podprla, da se ukine prakso praznih letov. Termine in mesta na letališčih 
bi letalske družbe v tej krizi lahko zadržale kljub odpovedanim letom. 
 
24. 3.  
- Zunanje ministrstvo je pojasnilo, da bodo stroške repatriacije morali kriti potniki sami, ker želijo 
preprečiti, da bi ljudje ob komercialnih možnostih čakali na »zastonj« prevoze, ki jih organizira 
država. 
- Francoska letalonosilka se kljub prvotnim načrtom ne bo zasidrala v Aarhusu 
 
22. 3. Danska letališča ostajajo odprta. Zaradi  nespoštovanja razdalje med potniki bodo 
upravitelji kopenhagenskega letališča poostrili nadzor in med drugim pričeli uporabljati 
megafone. 
 
13.3.: Danska od sobote, 14. marca 2020, do ponedeljka 13. aprila 2020, zapira svoje meje za 
tujce. Vstop na Dansko bo omogočen le tistim tujcem, ki bodo imeli za to utemeljen razlog. 
Družinski obiski, počitnice in podobno ne bodo sprejeti kot utemeljen razlog. 

Utemeljeni razlogi za vstop tujcev v državo bi lahko bili, na primer: 

• če nekdo dela ali živi na Danskem, 

• če kdo dostavlja blago ali storitve na Dansko, 
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preprečila dodaten vnos COVID19 preko dnevnih delavcev. Če podjetja ne bodo 

uspešna pri preprečitvi širjenja okužbe s strani dnevnih migrantov, lahko vlada odredi 

14-dnevno karanteno za vse zaposlene, ne glede na to, od kod so. 

23.4.: Nacionalni odbor za zdravje in Ministrstvo za integracijo sta na prvi dan ramadana 

pripravila usmeritve, kako med ramadanom izpolnjevati priporočila in ukrepe COVID19. 

Smernice so prevedene v devet jezikov (arabski, turški, farsi, dari, urdu…). 

22.4. Po novem bodo starejši od 65 let s kroničnimi obolenji in tisti v domovih za 

starostnike imeli možnost brezplačnega cepiva proti okužbi s pnevmokokom, kar naj bi 

prispevalo k manjši obremenitvi zdravstvenega sistema. 

12.4. Nacionalni odbor za zdravje je spremenil smernice zglede uporabe zaščitne 

opreme. Smernice med drugim določajo, da lahko zdravnik zahteva, da bolnik nosi 

masko, na primer, kadar obstaja dvom, ali bi lahko imel simptome Covid-19. 

9. 4. Minister za zdravje je seznanil, da se je po aktivaciji spletne platforme 
COVIDmeter, ki deluje preko certifikata danske uprave NemID, v enem dnevu 
registriralo 45.000 oseb. Preko platforme prijavljeni enkrat tedensko poročajo o svojem 
zdravstvenem stanju in s tem prispevajo k boljšemu poznavanju in sledenju virusa. 
 
8. 4. Kampi so lahko odprti, v kolikor zagotovijo pogoje za ohranjanje ustrezne 
medosebne razdalje, imajo zaprte restavracije ter v trgovinah upoštevajo protokol 
(medosebna razdalja, higiena,...). Morebitni dnevni obiskovalci ne smejo uporabljati 
skupnih sanitarij. Danska nadaljuje s strategijo povečanja obsega testiranj. Državni 
inštitut za serum poudarja, da ni razloga za zaskrbljenost, "če ste mladi in zdravi". 
"Tveganje, da boste zboleli, je zelo majhno, in če zbolite, boste verjetno preživeli", 
poudarjajo. 
 
7. 4. Nacionalni odbor za zdravje je pred ponovnim odprtjem pripravil priporočila za vrtce 
in jasli, ki temeljijo na pogostem umivanju rok zaposlenih in otrok, pogostejšemu 
čiščenju prostorov, izvajanju večine aktivnosti na prostem, ohranjanju medosebne 
razdalje ipd. 
 
Brezdomci, narkomani, invalidi in druge ranljive skupine bodo sedaj lahko testirane ob 
najblažjih simptomih. 
 
30.3.: Predsednica vlade je napovedala postopno odpiranje družbe z začetkom po veliki 
noči, saj se zdi situacija stabilna in obvladljiva, a pomembno je da se do takrat Danci 
dosledno držijo sprejetih omejitev. Od discipline ljudi bo odvisno, kako hitro se bo ukrepe 
lahko ukinjalo. Lahko se sprva pričakuje izmenično delo in šolski pouk, z namenom, da 
v javnem prometu ne bo prehitro prevelike gneče. Kljub vsemu vlada predlaga, da se 
sprejme zakon, ki bo dopustil še večje omejevanje druženja in večje kazni ob prekrških 
in zločinih, vezanih na COVID19. 
 
24.3.  
- zasebne bolnišnice bodo morale začasno prekiniti z dejavnostjo in dati državnim na 
razpolago svoje respiratorje in anasteziološke naprave. 

• če kdo pobira blago z Danskem, 

• v primeru tranzita na poti domov, 

• če ima kdo skupne starševske pravice za otroke na Danskem. 
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- podjetja, občine in regije bodo po novem morale nuditi informacije o svojih zalogah 
zaščitne opreme in jih po potrebi prepustiti na razpolago za redistribucijo po celi državi, 
v skladu s potrebami 
- vzpostavili so klicne številke za starejše in osamele 
 
23.3.: Vlada je podaljšala omejevalne ukrepe, kot so zaprtje šol, vseh javnih institucij in 
restavracij do 13. 4. 2020.  
 
20.3.: Ministrica za socialne in notranje zadeve je predstavila poseben sklad finančne 
podpore prostovoljnim organizacijam in društvom, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami 
(brezdomci, invalidi,...). Zaradi povečevanja nasilja v družini, organizirajo več mest v 
varnih hišah. 

18.3.: V veljavo stopijo novi ukrepi:  

- prepoved združevanja več kot 10 oseb na prostem in v zaprtih prostorih; 

- zaprtje nočnih klubov, nakupovalnih središč, frizerskih salonov, solarijev, telovadnic, 
tattoo salonov, šiša lokalov in drugih podobnih lokalov, kjer je več stika med ljudmi; 

- restavracije in kavarne morajo biti zaprte, a spodbujene, da nudijo dostavo ali prevzem 
hrane 

- živilske trgovine ostajajo odprte, vendar morajo strankam omogočiti 
umivanje/razkuževanje rok in varno razdaljo.  

Sproščanje ukrepov: 

5.5.: Z 18. 5. bodo v omejenem obsegu znova dovoljeni obiski v zaporih za zapornike, 
ki so starši mladoletnih otrok in za zapornike v starosti 15-17 let. 

25.4.: Od 27. aprila bodo ponovno odprta sodišča. Ostajajo omejitve glede velikosti 
prostora; zagotovljena mora biti ustrezna razdalja med ljudmi. 

Od 1. maja bo spet dovoljeno roditi v lastnem domu. Porod na domu je bil prepovedan 
od uvedbe omejevalnih ukrepov na Danskem. 

23.4.: Predsednica vlade je napovedala naslednjo fazo sproščanja ukrepov za 10. 5. 
Podrobnosti, ki jih vlada usklajuje s pristojnimi agencijami, ključnimi deležniki in vsemi 
parlamentarnimi strankami, bo javnosti predstavila tik pred tem datumom. PV poziva k 
potrpežljivosti in poudarja, da je treba paziti, da se ne ravna preuranjeno. 

21.4.: Ministrstvo za zdravje je napovedalo, da bo s poletjem in do 1. 9. veljala prepoved 
dogodkov, ki presegajo število 500 oseb. Trenutna omejitev druženja do 10 oseb ostaja 
v veljavi vsaj do 10. 5. Napoved je vnesla nekoliko zmede. Razumeti je, da bodo lahko 
organizirani dogodki do 500 udeležencev, pri čemer bodo organizatorji morali zagotoviti 
ustrezno medosebno razdaljo med posameznimi socialnimi krogi (od 1 do 10 oseb) na 
tem dogodku. 

18.4.: Nacionalni odbor za zdravje je pripravil smernice za ponovno izvajanje dejavnosti 
na zasebnih klinikah, zobozdravnikih in ostalih nekritičnih primarnih zdravstvenih 
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dejavnostih, ki so med izvajanjem ukrepov zastali. Ob položnješi krivulji je sedaj 
ključnega pomena vzpostaviti vse redne zdravstvene storitve za ohranjanje splošnega 
javnega zdravja.  

Od 20. 4. lahko začnejo opravljati dejavnosti: frizerji, fizioterapevti, kiropraktiki, poklicini 
terapevti, osteopati, prehranski svetovalci, podiatristi, optiki, psihologi, zobozdravniki in 
tehniki, zasebne bolnišnice in klinike, lepotni in masažni saloni, spa centri, 
tattoo&piercing saloni, avtošole in druge panoge, kjer pride do stika s strankami, npr. 
solariji. Ukrep se nanaša na 13.500 oseb. 

15.5.: ponovno odprtje OŠ do 5. razreda in vrtcev. 

Institut za zdravje (ISS) je parlamentarnim strankam posredoval oceno, da se lahko 
takoj odprejo nekatere storitve, kot so npr. frizerji. Če ob tem vsaj polovica ljudi še naprej 
ohranja medosebno razdaljo, bo širjenje okužbe še vedno obvladljivo za danski 
zdravstveni sistem. V naslednji fazi bi lahko sledilo odprtje restavracij in barov. 

NO 

5.5.:  
 
4.5.: Direktorat za zdravje je sporočil, da bodo morale občine postopoma zgraditi 
kapacitete za testiranje za COVID-19 za do 5 odstotkov populacije. To ne pomeni, da 
bodo toliko oseb testirali, temveč da morajo zagotoviti, ob morebitnih potrebah, 
zadostne kapacitete. Kljub večji mobilnosti prebivalstva se je R faktor (faktor prenosa 
okužb) znižal na 0,63. 
 
29.4.: Zdravstvene ustanove širijo kriterije za testiranje na COVID-19, in sicer na vse, ki 
imajo blage simptome, ki bi lahko nakazovali na koronavirus, v izjemnih primerih pa tudi 
osebe, ki simptomov sploh nimajo, vendar pa morajo imeti vsi napotnico osebnega 
zdravnika. 
 
24.4.: Pri sodnih obravnavah je vlada podaljšala veljavnost regulative, s katero se 
sodiščem omogoča poenostavljen postopek sodnih obravnav, in sicer več pisnih ali 
tehnološko podprtih obravnav. Minister za kulturo je na tiskovni konferenci v soboto 
sporočil, da bo pravilo prepovedi vseh dogodkov, kjer bi se zbralo več kot 500 oseb v 
veljavi do 1.9., kar pomeni, da bodo letošnje poletje odpovedani vsi pomembnejši 
športni in glasbeni festivali. 
 
24.4.: Parlament je podaljšal zakon, ki določa ukrepe in omejitve zaradi pandemije 
COVID-19 do 27.5. 
 
21.4.: Inštitut za javno zdravje je sporočil, da je prvi val epidemije COVID-19 pod 
nadzorom, kjer je stopnja prenosa okužb 0,7. Ocenjujejo, da je bilo vse skupaj okuženih 
1 odstotek populacije, 80 odstotkov le-teh ni bilo diagnosticiranih. Pričakujejo, da bo v 
prihodnje sledil še drugi val, saj je bilo okužene zelo malo populacije. 
 

Zaradi prepovedi potovanja zdravstvenega osebja v tujino, od 12. marca do preklica, bo 
vlada le-tem pokrila stroške rezervacij potovanj v tujino, ki so bile opravljene pred tem 
datumom. 

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu z 28. členom schengenskega zakonika na vseh 
notranjih mejah od 16.3. do 16.5.] 

6.5.: Norveška odpira meje tudi za sezonske delavce v kmetijstvu iz tretjih držav. Tuji delavci pa 
bodo kljub vsemu morali ob vstopu v državo spoštovati pravila karantene. 
 
28.4.: Uvajajo se strožja navodila za ravnanje v javnem prometu (npr. avtobusi). Avtobusni 
prevozniki bodo od sedaj naprej morali posebej označiti sedeže, ki ne bodo smeli biti 
uporabljani, to pa je vsak drug sedež s čimer bodo ohranjali zadostno razdaljo med uporabniki. 
 
9. 4. 
Vlada se je odločila spremeniti predpis o omejevanju vstopa tujcem na Norveško tako, da bo 
med drugim lahko v državo vstopilo več državljanov EGP z namenom opravljana dela in storitev. 
Med drugim ne bo več pogoj, da je posamezni delavec EGP zaposlen v industriji, kjer je kritična 
potreba po delovni sili. Prav tako ne bo več potrebna zahteva, da so delavci EGP začeli delati 
na Norveškem, preden so bile 16. marca 2020 uvedene omejitve vstopa. Pravilo karantene ob 
vstopu pa ostaja tudi za delavce iz EGP. 
 
7.4. V državo lahko vstopijo državljani EEA, ki delajo v ključnih sektorjih kot so kmetijstvo, 
ribištvo in naftna industrija. Pri malemu gospodarstvu odpirajo storitvene dejavnosti, kjer lahko 
zagotovijo zadostne varnostne ukrepe. 
 
18. 3.: Vlada se dogovarja s SAS, Norwegian in Widerøe airlines pri pomoči norveškim 

državljanov vrniti se v domovino. 

Pravil karantene za tujce: vsak posameznik, ki prispe na Norveško mora v 14 dnevno samo 

izolacijo, tisti, ki imajo ob prihodu kakršne koli simptome prehlada, ali gripe morajo ostati v 

izolaciji še 7 dni po prenehanju vseh simptomov. 

Prav tako so sporočili, da osebe v tranzitu ne rabijo v karanteno in lahko nadaljujejo pot. Osebe 

brez simptomov na koronavirus lahko zapustijo karanteno, če s tem zapustijo državo. 
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9.4. Vlada je sprejela ukrepe, da bo lahko čim več vajencev brez večje zamude opravi 
t.i. poklicni ali kvalifikacijski izpit, saj je bilo zaradi razmer v zvezi s COVID-19 
odpuščenih približno 4000 vajencev 

Študenti, ki delajo v zdravstvenem sektorju, bodo obdržali štipendijo, tudi če zaslužijo 
preveč. 

6.4.: Vlada je namenila dodatna sredstva nevladnim humanitarnim organizacijam za 
namene obveščanja imigracijskih skupnosti glede zdravstvenih in socialno ekonomskih 
posledic epidemije. 
 
26. 3.  
Ministrstvo za transport je z namenom repatriacije čim več Norvežanov podaljšalo 
sodelovanje z letalskimi družbami do 1. maja. 
 
25. 3.  
Norveška je odpovedala vse spomladanske pisne izpite v osnovnih in srednjih šolah. 
Učenci bodo kljub temu dobili spričevala. 
 
24. 3.  
Norveška je podaljšala ukrepe katerimi želijo širjenje virusa preprečiti, in sicer do 13. 
aprila (zaprte šole, vse javne ustanove, omejitev vstopa na Norveško za 
nerezidente …). Ukrepom so dodali priporočilo, da ljudje ohranjajo razdaljo vsaj dveh 
metrov med seboj, zunaj pa naj se jih ne zadržuje skupaj več kot pet, priporočila ne 
veljajo za družine. 

Prepovedano je zadrževanje v počitniških hišah (namen je, da se ne obremenjuje 
zdravstveni sistem na neurbanih področjih). 

Sproščanje ukrepov: 

S petkom, 8.5. se ponovno odpirajo kinodvorane. Število obiskovalcev bo omejeno na 
50 oseb. 

30.4.: Direktorat za javno zdravje je spremenil pravila socialne distance, sedaj namesto 
dvometrske razdalje med osebami, predlaga vsaj eno metrski razmik med osebami. S 
tem se lahko sprostijo tudi športne vadbe, kjer se lahko zagotovi tovrstno razdaljo. 

14.4.: Policija bo z 20. aprilom postopoma pričela odpirati okrožne policijske postaje in 

s tem nekatere storitve za prebivalstvo, med drugim bodo ponovno pričeli z izdajanjem 

potnih listov. 

 

Vrtci se bodo ponovno odprli med 20. aprilom in najkasneje 27. aprilom. Od 27. aprila 
se bo za učence od 1. do 4.  razreda  ponovno začel pouk v osnovnih šolah. S 27. 
aprilom se bodo fizično odprli tudi prostori poklicnih šol, visokih šol in univerz, in sicer 
za manjše skupine študentov in osebja. Vlada je hkrati sklenila, da javnih osnovnih šol 
(od 5. do 10. razreda) do poletja ne bo več odprla. 
 

15.3.:  Norveška s 16. 3. zapira meje za vse tujce, ki na Norveškem nimajo dovoljenja za 

prebivanje. Na mejah bodo poostrili nadzor s civilno zaščito in nacionalno gardo. 

Obvezna 14 dnevna karantena ob vstopu je sedaj v veljavi za vse države razen Švedsko in 

Finsko, torej tudi za Dance in Islandce (pred tem je bila izjema za državljane vseh Nordijskih 

držav). 

13.3.: Avinor (operator večine norveških letališč) zapira 9 letališč za komercialne polete 

(zagotovljena so alternativna letališča). 
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FI 

5.5.: Ministrstvo za socialo in zdravje je sporočilo, da zahteva po izvoznem dovoljenju 
za izvoz določenih medicinskih proizvodov in zaščitne opreme izven EU ostaja v veljavi 
do 25.5.  
 
4.5.: Pristojna agencija (Fimea) je iz prodaje vzela test za COVID19 za domačo rabo. 
 
22.4. Vlada je sklenila, da bodo javne prireditve in zborovanja z več kot 500 ljudi še 
naprej prepovedane vsaj do 31. julija. 
 
10.4.: Napovedano obsežnejše testiranje (9. 4.) bo osredotočeno na: 
- zdravstvene delavce, katerih simptomi kažejo na koronavirus,        
- socialno in zdravstveno osebje, kadar obstaja najmanjši sum okužbe, 
- osebje, ki so ključnega pomena za varnost oskrbe družbe in drugih skupin osebja, ki 
so ključnega pomena za delovanje in varnost družbe, kadar obstaja najmanjši sum 
okužbe, 
- ogrožene osebe, če obstaja sum na okužbo s koronavirusom ali izpostavljenost. 
 
8. 4. 
Finski inštitut za varovanje zdravja je dopolnil navodila za testiraje: v kolikor je v 
določenem objektu/inštituciji potrjena okužba s korona virusom, se lahko testirajo vsi 
izpostavljeni posamezniki, ne glede na simptome. Na ta način je mogoče identificirati 
vse okužene prebivalce in zaposlene ter zmanjšati nadaljnjo širitev okužbe.  
Podpisana pogodba za dobavo medicinske opreme s finskim podjetjem Lifa Air, ki na 
Kitajskem izdeluje respiratorje 
 
31.3.   
Vlada je potrdila podaljšanje omejevalnih ukrepov do 13. maja ter z uredbo določila 
omejitve pri odprtju restavracij. Te bodo zaprte od 4. 4. do 31. 5. Možnost prevzema 
hrane ter dostave. Prepoved odprtja ne velja za restavracije ali menze za osebje v 
bolnišnicah in redkih šolah, ki ostajajo odprte. Vladni predlog mora potrditi parlament. 
 
Vlada je sprejela nov predlog ukrepov za omejitev širjenja korona virusa: podaljšanje 
zaprtja šol in pouk na daljavo do 13. 5. (Vlada pripravlja tudi na možnost sprejetja ukrepa 
o zaprtju šol do konca semestra). Predlog vlade mora potrditi parlament. 
 
Predsednik je potrdil zakon o zaprtju restavracij in barov do 31.5. 
 
28.3. 
Parlament potrdil vladni predlog delovne obveznost v zdravstvenem sektorju. 
Zdravstvenega delavca lahko zdaj zaradi koronarne epidemije pokličejo na delo. 
 
23. 3.  
Vlada napoveduje dodatne omejevalne ukrepe gibanja in tudi odredbo o zaprtju 
restavracij in barov.  
. 

18. 3.: Finski parlament je soglasno potrdil vladni predlog zakona o izrednih razmerah. 
Ustavni odbor parlamenta je zavrnil le klavzulo, ki bi lahko podaljšala delovno obveznost 

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu s 25./26. členom schengenskega zakonika na 
vseh notranjih mejah od 19.3. do 13.5.] 

6.5.: Vlada se je odločila, da s 14. 5. omogoči vstop sezonskim delavcem iz držav EU, pod 
enakimi pogoji, ki veljajo za dnevne migrante. S 14. 5. bo povečala dosedanja kvoto 1.500 
sezonskih delavcev iz tretjih držav za 3.000 oseb (pogoji kot npr. 14-dnevna karantena se ne 
spreminjajo). 
 
5.5.: Minister za notranje zadeve je pojasnil, da se s 14. 5. odpirajo meje tudi za dnevne 

migrante, ki hodijo na delo iz Estonije na Finsko, ki pa bodo morali podpisati izjavo, da se bodo 

osamili na relaciji dom-delovno mesto. Identičen režim je doslej veljal za Fince, ki delajo na 

Švedskem.  

Ladijski prevoznik Viking Lane bo s 14. 5. pod zahtevanimi pogoji začel znova prevažati potnike 

med Finsko in Estonijo, Finsko in Švedsko ter Finsko matico in otočjem Ålandom 

20.3.: Od nedelje, 22. 3. bodo dnevne migracije med Estonijo in Finsko pretežno prepovedane. 

Tovorni promet poteka nemoteno. Finnair opravlja vse manj poletov. 

19.3.: Ob polnoči bo Finska (po sprjetju zakona o izrednih razmerah) pričela s poostrenim 

nadzorom na mejah. Številne mejne prehode bo zaprla. Za tovor in vrnitev potnikov bodo še 

naprej odprta tri letališča Helsinki-Vantaa, Mariehamn in Turku. Ostala letališča bodo zaprta za 

mednarodni promet. 

16.3.: Letalski prevoznik Finnair bo od naslednjega tedna odpovedal lete v baltske države in 

Španijo.  

Največji trajektni prevoznik Viking line bo do 16. aprila odpovedal linijo med finskim mestom 

Mariehamn in Stockhomom. Druge linije v Talin in Stockholm zaenkrat obratujejo. Pristojni še 

nimajo odgovora, kakšen bo dogovor z Estonijo glede na dejstvo, da je Estonija že zaprla svoje 

meje.  
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zdravstvenih delavcev. Vlada naj bi v bližnji prihodnosti izdala nov osnutek uredbe o 
tem vprašanju. Večina omejevalnih ukrepov, ki jih je vlada napovedala do zdaj, ni 
povezana z zakonom o izrednih razmerah, ampak temelji na drugi zakonodaji.   

16.3.: Vlada sprejela paket ukrepov (19) v obliki Zakona o izrednih razmerah, ki ga bo 
17. 3. predvidoma potrdil finski parlament. Med drugimi ukrepi tudi: zapiranje 
izobraževalnih ustanov in javnih ustanov; omejevanje vstopa tujcev v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi. 

13.3.: Finska vlada bo namenila 5 mio EUR za razvoj cepiva proti koronavirusu. 

Sproščanje ukrepov: 

4.5.: Po dveh dneh vladnih usklajevanj je predsednica vlade predstavila 1. fazo 
nadzorovanega sproščanja ukrepov: 

S 14. 5. se odprejo notranje schengenske meje za dnevno migracijo in transport dobrin. 
Turistična potovanja v tujino se še odsvetuje. Ministrstvo za notranje zadeve bo 
pripravilo podrobnejše smernice za postopno odpiranje mejnega prometa. Finska meni, 
da je pomembno, da se ukrepi za odpravo omejitev mejnega prometa usklajujejo na 
ravni EU. 

Postopno odpiranje gostinskih lokalov se bo začelo 1. 6., pod pogojem, da ostali 
odpravljeni ukrepi ne poslabšajo epidemiološke slike.  

Aktivnosti na prostem bodo dovoljene s 14. 5., ob upoštevanju omejitev zbiranja. 

Športna tekmovanja bodo dovoljena s 1.6., ob upoštevanju priporočil in smernic. 

Knjižnjice se odprejo s 5. 5. 

Ostali javni prostori se odprejo s 1.6.: državni in občinski muzeji, gledališča, nacionalna 
opera, kulturne hiše, bazeni in drugi športni objekti, mladinski objekti, klubi, prostori za 
sestanke… 

Vsaj do 31. 7. so prepovedane javne prireditve z več kot 500 ljudi. 

S 1. 6. bodo sprostili prepoved zbiranja s sedanjih 10 na največ 50 oseb. Razmere bodo 
ponovno ocenili konec junija. 

Omejitev zbiranja do 50 oseb velja tudi za kulturne, športne ter verske prireditve. V 
notranjih oz. zagrajenih prostorih, kot so zabaviščni parki, živalski vrtovi, knjižnice in 
kinematografi, je treba zagotoviti ustrezno razdaljo med strankami.  

Omejitve za srednje šole, poklicne šole, univerze in delo na področju svobodne 
umetnosti veljajo do 13.5. Od 14.5. bodo morali delovati v skladu z Zakonom o 
nalezljivih boleznih, poučevanje se bo vzpostavljalo kontrolirano in postopno. Vlada 
sicer priporoča, da se izobraževanje na daljavo nadaljuje na univerzah, politehniki, 
srednjih šolah, poklicnem do konca semestra. 
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Starejšim od 70 let se še naprej priporoča, da se izogibajo fizičnemu stiku. 

Omejitve obiskov v enotah za socialno in zdravstveno varstvo za zdaj ostajajo. 

Ministrstvo za izobraževanje je predstavilo podrobne smernice za ponovno vzpostavitev 
pouka s 14. 5. v osnovnih šolah. 

29.4.: Vlada je na podlagi ocene pristojnih zdravstvenih institucij sprejela odločitev, da 
odpravi omejitve izvajanja predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja 
(oziroma osnovnošolskega in nižjega srednješolskega izobraževanja, po finskem 
sistemu). Ponovno se bodo otroci in učenci k rednemu pouku vrnili 14. maja. 

IE 

1.5.: PV Varadkar napovedal podaljšanje ukrepov do 18. 5. 

21. 4.: vlada sprejela odločitev o prepovedi vseh prireditev z več kot 5.000 udeleženci 

do konca avgusta. 

17. 4. PR ministrstva za podjetništvo in inovacije povedal, da so po novem lahko (kot 

osnovne) odprte tudi tgovine s strojno opremo, trgovine z gradbenim materialom, 

sanitarno opremo in vrtni centri. 

17. 4. predstavnica irskega nacionalnega zdravstvenega sistema napovedala testiranje 

na koronavirus za vse uslužbence in oskrbovance domov za starejše (množična 

prisotnost okuženosti v domovih za starejše) 

11.4. Pred dvigom ukrepov mora dnevni prirast novih primerov pasti pod 5%, zdaj je 

malo pod 10%, par tednov nazaj je bil 30%. Drug parameter je, da bi bilo dnevno v 

intenzivni negi okrog 100 pacientov (zdaj 150). 

10. 4. predsednik vlade Varadkar je napovedal podaljšanje ukrepov do 5. 5.  

5. 4. napovedano povečanje števila testiranj v prihodnjem tednu na 4.500 dnevno (zdaj 

od 2.000 do 2.500) 

 

27.3. 

omejitev izhodov od doma; prepoved vseh javnih in zasebnih zbiranj za dva tedna; 

zaprtje še več "neosnovnih" trgovin in storitev; ustavitev ne nujnih kirurških posegov; 

prepoved obiskov v bolnicah in ostalih zdravstvenih inštitucijah 

 

24.3.  

- prepovedano združevanje več kot 4ih oseb 

- bari in restavracije lahko ponujajo prehrambne izdelke za na pot. 

- vse trgovine z ne nujnimi proizvodi naj se zaprejo 

- vsi razen nujnih delavcev naj delajo od doma 
 
20. 3. sprejet Zakon o zdravju Health (Preservation and Protection and other Emergency 
Measures in the Public Interest) Bill 2020, ki ministru za zdravje podeljuje možnost 
prepovedi ali omejitev določenih dogodkov oz. dostopa do določenih prostorov; nadalje 

16.3.: Vsak potnik, ki prileti na katerokoli od irskih letališč bo naprošen, da omeji svojo gibanje 
za 14 dni  



Razvoj ukrepov po državah, 7. maj 2020 

 33 

daje pooblastila določenemu medicinskemu osebju, da v posebnih primerih pridrži 
osebe, ki bi lahko bile vir ali prenašalci okužbe s Covid-19.  

16.3.: poziv vlade, da se omejijo socialni stiki.  

Vlada bo predlagala interventno zakonodajo s katero bo pridobila nove pooblastila, 
lahko bo prepovedala vsako zboravnanje in odredila prisilno karanteno za vse, ki kažejo 
simptome. 

Zdravniki bodo začeli z svetovanjem preko interneta; pripravljajo se hoteli, ki bodo služili 
kot nadomestne kapacitete za zdravljenje pacientov 

Močno so omejili delovanje sodišč (Vrhovno sodišče ne bo obravnavalo novih sojenj, 
ne bo novih sojenj s poroto na okrožnih sodišč, na okrajnih pa bodo potekale zgolj nujne 
obravnave). 

Sproščanje ukrepov: 

4.5.: Razdalja koliko se posameznik lahko oddalji od prebivališča se podaljša iz 2km na 
5km.  

1.5.: PV Varadkar napovedal postopno sproščanje ukrepov od 18. 5. dalje, in sicer v 
več fazah, od katerih bo vsaka trajala 3 tedne, zadnja faza se bo začela z 10. 8.; v 
vsakem trenutku se bo možno vrniti v predhodno fazo. 18. 5. se bodo na delo lahko 
vrnili vsi, ki delo opravljajo zunaj (gradbeni delavci, delavci v vrtnarskih centrih; dovoljeni 
bodo tudi določeni športi, ki se izvajajo zunaj).  

Sprostitev oz. omilitev ukrepov bo možna, če bo izpolnjenih naslednjih 5 pogojev: 1) 
zadovoljivo majhno število stanja okužb; 2) zadostna zmogljivost zdravstvenega 
sistema; 3) zadovoljiva zmogljivost testiranja in sledljivosti stikov okuženih; 4) ustrezna 
zaščita rizičnih skupin ter 5) obvladan rizik smrtnosti 

1.5.: Ob podaljšanju ukrepov nastopi delna omilitev, in sicer podaljšanje razdalje gibanja 
na 5 km (do sedaj 2 km) ter dovoljenje o gibanju zunaj za starejše od 70 let (do sedaj 
te možnosti niso imeli) do radija 5 km ob pogoju, da se izogibajo vsem stikom. 

UK 

6.5.: PV napovedal 200.000 testov dnevno do konca maja.  

28.4.: Minister za zdravje Matt Hancock napovedal povečanje števila testov; obljubljena 
zmogljivost 100.000 testov dnevno še ni dosežena; zdajšnja zmogljivost je 73.400, 
vendar realno opravljenih 43.453 testov (27.4.). 

27.4. vlada bo družinam vsakega delavca v zdravstvu, ki je deloval z COVID-19 
obolelimi in je umrl izplačala 60.000 GBP 

Z 28.4. bodo začeli izvajati tudi druge zdravstvene dejavnosti, ki so bile sedaj ustavljene. 
Začeli bodo z terapijami za zdravljenje rakovih obolenj.  

24.4.: Dogovor med FR-IE-UK, da ostajajo trajektne poti odprte. Prav tako povezave 
med IE in Severno Irsko. Zagotovili bodo sredstva, da bodo trajekti vozili do nekaterih 

8.4. Vlada ZK (ministrstvo za notranje zadeve) je izdalo smernice za prosilce za vizum ter za 
tujce z začasnim prebivališčem v ZK. 
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Britanskih otokov. 

5.4.: minister za zdravje Hancock ponovno pozval k spoštovanju ukrepov vlade ter 
omenil možnost zaostritve (ukinitev dovoljenja zapuščanja domov zaradi dnevne 
rekreacije); tudi župan Londona je dejal, da bo dal zapreti parke, v kolikor prebivalci ne 
bodo spoštovali ukrepa ostajanja doma   

24.3.  
- minister za zdravje je pozval 250.000 zdravih ljudi, da se kot prostovoljci pridružijo 
NHS in po začelo omagajo pri distribuciji zdravil in oskrbi najšibkejših 
- na poziv vlade, da se upokojeni zdravstveni delavci vrnejo v NHS se je odzvalo 11.788 
ljudi (od tega cca.2.500 zdravnikov in preko 6.500 medicinskih sester, ostalo so 
farmacijsti in oskrbovalke) 
- v NHS bo začelo delovati 5500 študentov zadnjega letnika medicine in 18.000 
študentov zadnjega letnika zdravstvene šole za medicinske sestre. 
- vlada bo v Londonu odprla začasno bolnišnico z dvema oddelkoma. Vsak bo lahko 
sprejel 2000 pacientov 

23.3.: gibanje se omeji na službo, ko ni možno delati od doma, trgovino (hrano, 
zadavila), 1x dnevno rekreacija ter obisk zdravnika. Prepovedano druženje vseh, ki niso 
iz istega gospodinjstva. 

20.3.: Do polnoči nocoj se morajo zapreti vse restavracije, bari in pubi, telovadnice 
(fitnes), gledališča, kinematografi (večina je sicer že  zaprta)  

18.3.: S koncem tedna se zapirajo šole z izjemo otrok zdravstvenih delavcev, policije, 
dostavljavcev 

- odpovedani so zaključni izpiti 

- povečali bodo dnevno testiranje v bodočih tednih na 25.000 dnevno (danes še niso na 
10.000) 

16.3.:Vsi ki kažejo kakršne koli simptome se morajo izolirati za 14 dni (prej 7). Če nekdo 
v gospodinjstvu kaže katere koli simptome se mora izolirati vsi člani 

Sproščanje ukrepov: 

30. 4.: PV Johnson ponovil, da bo do omilitve ukrepov prišlo ob izpolnitvi 5 pogojev: (1) 
zadostna zmogljivost nacionalnega zdravstvenega sistema; 2) dovolj velik padec števila 
smrtnih žrtev; 3) zanesljivi podatki o znižanju okužb s koronavirusom; 4) dovolj osebne 
zaščitne opreme in ustreznega števila testiranj ter 5) ustrezna  zagotovitev, da ne bo 
prišlo do izbruha drugega vala okužb s koronavirusom. 

24.4. Valižanska vlada je sprejela usmeritve za postopno opravljanje omejitvenih 
ukrepov. V nekaj tednih bi Valižanska lahko vstopila v rdečo cono, ki bi pomenila zelo 
previdno dviganje ukrepov, sledila bi oranžna faza bi pomenila odpravo širših omejitev 
in v kolikor COVID-19 ne bi ponovno izbruhnil bi lahko vstopili v zeleno fazo. 
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23.4. Škotska vlada je pripravila okvirni načrt za odpiranje, ko bo virus pod nadzorom. 
To bo potekalo zelo počasi (šole bodo verjetno se morale prilagoditi, razredi bodo 
manjši, učenci ne bodo hodili v šolo vse dni v tednu; delodajalci bodo morali zagotavljati 
delovne pogoje, ki bodo omogočali 2m prostora med osebami…) socialna distanaca v 
neki obliki bo verjetno veljala vsaj do konca leta, če ne dalje. ZK vlada še vedno sledi 5 
načelom.  

ES 

6.5.: Kongres potrdil novo podaljšanje kritičnega stanja za 15 dni do vključno 24.5. 

 

21.4.: Medministrska komisija za cene in zdravila je določila najvišjo prodajno ceno za 

kirurške maske: 0,96 eur (z vključenim DDV-jem) 

 

16.4.: Testiranja: 

Ministrstvo za zdravje je (prvič) dalo podatke o številu testiranih: 

-V zadnjih treh tednih se je število dnevnih PCR testiranj dvignilo iz 20.000 na 40 – 

47.000 

-Do 13.4. je bilo v Španiji izvedenih 930.239 PCR testiranj 

-Povečanje števila testiranj je posledica odprtja novih raziskovalnih centrov (s strani 

zdravstvenega inštituta Carlos III.) 

-Dodatno je Španija med pokrajine do sedaj razdelila 2 mio hitrih testov, v naslednjih 

dneh bo razdelila še dodatne 3 mio  

 

Znanstvene raziskave: 

Španska agencija za zdravila in zdravstvene produkte: 

-odobrila 32 kliničnih raziskav v zvezi z zdravili (vključeno čez 26.000 oseb v različnih 

bolnišnicah) 

-sodeluje v raziskavi WHO »Solidarity«  

-izvedba 42 opazovalnih študij z zdravili 

 

Nacionalni center za biotehnologijo dela na dveh projektih v zvezi s cepivom za Covid-

19. 

 

14.4.: Zdravstveni sistem – klinične diagnoze (ukaz ministrstva za zdravje): 

-Vsi zasebni centri, ustanove, storitve za klinično diagnozo (vključno z zaposlenimi), ki 

niso vključeni v nacionalni zdravstveni sistem, so na voljo pokrajinam. To vključuje 

možnost sprejetja ukrepov za regulacijo cen diagnostičnih testov za covid-19. 

-Izvedbo diagnostičnega testa mora predpisati zdravnik. 

-Obveznost rednega poročanja o vseh nakupih / pridobitvah opreme za izvajanje 

diagnostičnih testov (poročanje pokrajinam). 

-Ministrstvo za zdravje lahko na podlagi teh podatkov sprejme nujne ukrepe za 

zagotavljanje pravičnosti in kohezije. 

-Predvidene sankcije za kršitev. 

12.4. Suspenz vseh gradbenih del, kjer gre za: 

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu z 28. členom schengenskega zakonika na vseh 
kopenskih mejah od 17.3. do 10.5.] 

29.4.: Sprejet ukaz glede potrebne dokumentacije za olajšanje prehajanja meje in gibanja po 

Španiji ladijskim posadkam. Dodatno se dovoli uporabo turističnih nastanitev za potrebe počitka 

ter premestitve posadke. 

 

Podaljšanje (do 15.5.) prepovedi vstopa v državo državljanom tretjih držav (z izjemami) in 

omejitve vstopa v Španijo EU državljanom ter začasna prepoved vstopa/izstopa v /iz Španije iz 

Ceute in Melille. 

 

Podaljšanje prepovedi letalskih povezav z Italijo: 
Prepoved je bila sprejeta 10.3. z veljavnostjo do polnoči 25.3. Tokrat je prepoved brez končnega 
datuma – dokler je razglašeno kritično stanje oz. do sprejetja drugega ukrepa. Dodana je izjema, 
namenjena repatriacijskim letom – dovoli se izvedbo letov, na katerih potujejo izključno španski 
državljani in rezidenti, izključno na določena letališča, po predhodni odobritvi. 
 
22.3. Omejitev vstopa v državo (pristanišča, letališča): Ukrep stopi v veljavo ob polnoči 
23.3.2020 in velja 30 dni z možnostjo podaljšanja. 
 
18.3. Dodatno k uvedbi nadzora na kopenskih mejah: 

-Vstop v državo se lahko iz zdravstvenih razlogov zavrne tudi osebam, ki sicer izpolnjujejo 
pogoje za vstop 

-Osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v državo se lahko izjemoma odobri vstop 
(humanitarni razlogi, javni interes, izpolnjevanje obveznosti države) 

17.3.: Prepoved vseh komercialnih in zasebnih letov iz kateregakoli letališča nacionalnega 
teritorija v katerokoli letališče na Kanarskih otokih/Balearih, od polnoči 19.3. Prepoved izkrcanja 
potniških ladij v kanarskih/balearskih pristaniščih, od polnoči 18.3. (Baleari 19.3.).Prepoved 
vstopa v kanarska pristanišča vsem rekreativnim in športnim plovilom, od polnoči 19.3. 

16.3.: Uvedba nadzora na kopenskih mejah, omejitev vstopa v državo – vstop dovoljen: (1) 
Španskim državljanom; (2) Rezidentom v Španiji; (3) Čezmejnim delavcem; (4)V primeru 
dokumentirane višje sile; (5) Diplomatom, v primeru opravljanja funkcije; (6) Prevoznikom. 

Ukrep stopi v veljavo 16.3. ob polnoči in traja dokler je razglašeno kritično stanje. 

Prepoved helikopterskih poletov med nacionalnim teritorijem in Ceuto ter Melillo, prepoved 
izkrcavanja potnikov v pristanišču Ceute in Melille. 
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-intervencijo v obstoječe prostore/stavbe, 

-dela v nepremičninah, kjer se nahajajo ljudje, ki niso povezani z izvedbo del in kjer 

lahko zaradi različnih okoliščin pridejo v stik z izvajalci del 

Iz suspenza so izvzeta dela, kjer zaradi sektorizacije nepremičnine ne prihaja do 

nikakršnega stika ter nujna popravila instalacij, nadzor. Ukrep velja dokler je razglašeno 

kritično stanje. 

S 13.4. se poveča frekvenca javnega prometa – vzpostavi se nivo, ki je veljal 23.3. 

Ministrstvo za zdravje je napovedalo, da se bo v ponedeljek in torek (13. in 14.4.) na 
metro in železniških postajah delilo zaščitne maske. V ta namen je bilo razdeljenih 10 
mio zaščitnih mask. 
 
7.4. Seroprevalenca: 
Ministrstvo za zdravje je napovedalo izvedbo raziskave seroprevalence – raziskavo bo 
izvedel zdravstveni inštitut Carlos III v sodelovanju z nacionalnim statističnim inštitutom. 
V treh tednih bodo testirali 60.000 naključnih oseb. 
 
Začasna licenca za izdelavo zdravstvenega materiala: 
Španska agencija za zdravila in zdravstvene izdelke lahko podeli začasno licenco ali 
začasno spremeni obstoječo licenco (glede na presojo individualnega primera – splošni 
pogoji objektov, kvaliteta, dokumentacija); začasno licenco se lahko podeli samo za 
izdelavo kirurških mask in kirurških halj; veljavnost: dokler je razglašeno kritično stanje 
 
30.3. Javni promet: 
Cestne in železniške storitve mestnega javnega prometa se zmanjšajo na raven, ki so 
jo do sedaj nudili ob koncu tedna. Urnik in pogostost storitev se prilagodijo specifikam 
okolja, upoštevajo potrebe zaposlenih v nujnih storitvah ter potrebe po čim večji razdalji 
med potniki. Izven-mestni javni promet se prilagodi povpraševanju, s težnjo čim večjega 
zmanjšanja. 
 
29.3. Zaposleni v nenujnih dejavnostih ostanejo doma 
-Ukrep velja od 30.3. do 9.4. (gre za 8 delovnih dni) 
-vsi delavci, zaposleni v nenujnih dejavnostih ostanejo doma  
-ukrep se ne nanaša na delavce, ki delo opravljajo na daljavo   
-delavci prejmejo običajno polno plačo, manjkajoče ure bo potrebno nadomestiti po 
koncu krize, do 31.12. 2020 (upoštevajoč veljavno zakonodajo glede minimalnega 
dnevnega in tedenskega počitka, v skladu z dogovorom med podjetjem in 
predstavnikom delavcev) 
 
19.3.: Zaprtje vseh hotelov in podobnih nastanitev, turističnih nastanitev in drugih 
nastanitev za kratkoročno bivanje, kampov, avtokampov in podobnega, na območju 
celotne Španije. Dovoli se obratovanje turističnih nastanitev, ki gostijo goste, ki so v 
času razglasitve kritičnega stanja tam živeli ustaljeno (dlje časa) in sezonsko, če 
nastanitev razpolaga z ločeno infrastrukturo za zadovoljevanje osnovnih potreb. Kljub 

Izjeme: državni, tovorni, humanitarni, medicinski, nujni leti; možnost dodatnih ukrepov prepovedi 
dostopa v pristaniščih s strani Ceute; možnost izjemne odobritve s strani vlade Ceute/Melille 
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temu te nastanitve ne smejo sprejemati novih gostov. 

Omejitev gibanja: dovoljeno je samo individualno gibanje, z izjemami: invalidi, otroci, 
starejši, drugi utemeljeni razlogi 

Sproščanje ukrepov: 

S 4.5. sprostitve za province v fazi 0 (celotna Španija razen 4 otokov): 

-Dovoli se obratovanje trgovin ter nudenje storitev pod pogoji: prostor do 400 m2, 
predhodno naročilo, samo ena stranka na delavca, individualna obravnava, preferenčni 
urnik za starejše od 65 let (v okviru urnika, ki jim dovoljuje gibanje: 10h-12h, 19h-20h). 
Trgovski centri ostanejo zaprti (izjema: lahko se odprejo posamezne trgovine v trgovskih 
centrih, če imajo ločen zunanji vhod) 

-obvezno izvajanje dezinfekcije dvakrat na dan, uporaba sanitarij samo izjemoma (s 
takojšnjim čiščenjem), določena pravila glede zaščite delavcev in strank 

-Dovoli se storitev »take away« restavracijam, kavarnam ipd.: naročanje ostaja na 
daljavo (preko telefona, interneta itd.) 

-Profesionalni šport: dovolijo se individualni treningi na prostem ali znotraj kluba 

-Odprtje arhivov 

S 4.5. sprostitve za otoke Formentera, La Gomera, El Hierro, La Graciosa, ki stopijo v 
fazo I: 

-Dovoljeno druženje zdravih ljudi v manjših skupinah do 10 oseb 

-Odprava omejitve števila oseb v avtomobilu, v kolikor gre za osebe iz istega 
gospodinjstva 

-Dovoli se bedenje/pokop umrlega s prisotnostjo do max 15 oseb na prostem in 10 oseb 
v zaprtih prostorih 

-Verski kraji: do tretjine zasedenosti prostora 

-Odprtje trgovin in nudenje storitev s prostorom do 400m2 (tudi trgovski centri): 
zasedenost prostora do tretjine, min razdalja 2 metrov  

-obvezno izvajanje dezinfekcije dvakrat na dan, uporaba sanitarij samo izjemoma (s 
takojšnjim čiščenjem), določena pravila glede zaščite delavcev in strank 

-Odprtje zunanjih teras (restavracije, kavarne z omejitvijo: 50% dovoljenih miz, max 10 
oseb za eno mizo, dezinfekcija po vsaki stranki 

30.4.: Ministrstvo za zdravje je predstavilo 2 sprostitvi, ki začneta veljati z 2.5.: 

1.Dovoli se rekreacija na prostem in dnevni sprehodi, pod pogoji: 

-Individualna rekreacija oseb nad 14 let starosti: na prostem, brez kontaktov, znotraj 
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občine, enkrat na dan, med 6h-10h ter 20h-23h 

-Sprehodi oseb nad 14 let: enkrat na dan, do 1km od bivališča, lahko v družbi največ 
ene osebe iz istega gospodinjstva, med 6h in 10h ter 20h in 23h 

-Starejši od 70 let in osebe, ki potrebujejo spremstvo: enkrat na dan, do 1km od 
bivališča, lahko v družbi največ ene osebe (skrbnika), med 10h in 12h ter 19h in 20h 

-Otroci do 14 let: pogoji ostajajo nespremenjeni (spremstvo 1 odrasle osebe, 1km od 
bivališča, enkrat na dan), določen je urnik: med 12h in 19h 

-Urnik velja samo za občine z nad 5.000 prebivalcev – v občinah z manj kot 5.000 
prebivalcev se lahko rekreacija in sprehodi (pod istimi pogoji) izvajajo kadarkoli med 6h 
in 23h 

-Dovoljenje velja samo za zdrave osebe, brez simptomov in ki niso bile v kontaktu z 
okuženimi 

2.Dovoli se vrtnarjenje, (neprofesionalno) opravljanje kmetijskih del: 

-Znotraj občine ali v sosednji občini  

-Individualno  

28.4.: PV Sanchez je predstavil načrt sproščanja ukrepov v Španiji: načrt je bil 
sestavljen s sodelovanjem strokovnjakov ter z upoštevanjem predlogov različnih 
akterjev (pokrajin, podjetij itd.). Opravilo se je tudi analizo praks v drugih državah in 
priporočil WHO ter se jih prilagodilo institucionalnim in teritorialnim specifikam Španije. 
Sproščanje bo potekalo postopno, asimetrično in koordinirano, načrt pa omogoča tudi 
veliko mero prilagodljivosti.  

Načrt ima 4 tranzitne faze sproščanja:  

FAZA 0 – priprava na sproščanje 

FAZA I - začetna 

FAZA II – srednja 

FAZA III – napredna, 

v vsaki fazi se ukrepi dodatno sprostijo. Zadnjo fazo, kjer so ukrepi sproščeni, so 
poimenovali NOVA NORMALNOST – ta naj bi trajala do odkritja cepiva oz. učinkovitega 
zdravljenja. 

Osnovna teritorialna enota je provinca oz. otok, potovanja med provincami so 
dovoljena samo v upravičenih primerih (npr. delo), sicer se svoboda gibanja med 
provincami vzpostavi šele v fazi nove normalnosti. 

4.5. celotna Španija, razen 4 izjem (otoki Formentera, La Gomera, El Hierro, La 
Graciosa), stopi v FAZO 0. Navedeni 4-je otoki stopijo v FAZO 1. Vsaka faza traja 
minimalno 2 tedna – po 2 tednih ministrstvo za zdravje glede na indikatorje 
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(zdravstvene kapacitete, epidemiološki podatki, sprejeti zaščitni ukrepi ter socio-
ekonomski podatki in podatki mobilnosti) presodi za vsako provinco posebej, ali 
izpolnjuje kriterije za prehod v naslednjo fazo ali ne. Po predvidenem scenariju bi 
Španija s tranzicijo zaključila v 8-ih tednih, konec junija. 

23.4.: Od 26.4. dovoljen izhod otrok do 14 let, v spremstvu enega starša, ob izvajanju 
že dovoljenega gibanja (trgovine, lekarne, zdravnik); hkrati je že napovedano sprejetje 
ukaza ministrstva za zdravje, ki bo dovoljeval kontrolirane sprehode 

13.4. Na delo se vračajo nekateri nenujni delavci v proizvodnji in gradbeništvu. Dan prej 
(12.4.) je vlada sprejla omejitev obnovitvenih del gradbeništvu, kjer lahko pride do stika 
med izvajalci del in ljudmi, ki niso povezani z izvedbo del. Iz te omejitve so izvzeta dela, 
kjer zaradi sektorizacije nepremičnine ne prihaja do nikakršnega stika med omenjenimi 
osebami, kot tudi nujna popravila instalacij in nadzor.  

S 13.4. se poveča frekvenca javnega prometa – vzpostavi se nivo, ki je veljal 23.3.  

17.3.: Odprtje trgovinskih obratov/storitev: dovoljeno odprtje veterinarskih klinik; 
prepovedano delovanje frizerskih salonov – dovoli se opravljanje frizerskih storitev na 
domu. 

PT 

5.5.: Državni sekretar za zdravje je potrdil, da bodo ta mesec v 10 enotah po državi 

začeli zbirati krvno plazmo od bolnikov, ki so okrevali po Covid-19.  

 

4.5. je v veljavo stopil odlok, v skladu s katerim lahko sedi spredaj zgolj voznik taksija, 

na zadnjih sedežih pa sta v skladu z omejitvijo kapacitete na 2/3 lahko zgolj dva potnika 

(slednje velja za vozila, registrirana za 5 oseb). 

 

3.5. je stopil v veljavo ukrep, v skladu s katerim lahko delodajalci merijo telesno 

temperaturo zaposlenih za potrebe dostopa in nahajanja na delovnem mestu, vendar 

tega ne smejo beležiti (zaradi zaščite osebnih podatkov), razen ob privolitvi 

posameznika. 

 

3.5. ob polnoči je Portugalska iz obdobja izrednih razmer, ki se bo zaključilo 2.5. ob 

polnoči, prešla v stanje nesreče (calamity).  

 

2.5. se začne program diagnostičnih testiranja za SARS-CoV-2 virus v vrtcih. Namen je 

testirati približno 29.000 delavcev v več kot 2.000 vrtcih v državi pred njihovim odprtjem, 

ki je načrtovano 18.5. 

 

23.4.: Javne plaže na Portugalskem bodo imele omejitev kapacitete glede števila 

kopalcev, postopke in pravila glede socialne distance. 

 

22.4.: Portugalska vojska bo pomagala pri razkuževanju približno 800 šol, preden bi za 

učence 11. in 12. razredov ponovno odprli pouk v učilnicah. 

 

21.4.: V prihodnjih dveh tednih bo zaključeno testiranje vseh 20.000 delavcev v domovih 

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu z 28. členom schengenskega zakonika na 
kopenski meji z ES od 16.3. do 15.5.] 

6.5.: Minister za notranje zadeve je napovedal, da bo meja na kopnem med Portugalsko in 
Španijo ostala zaprta tudi po 14.5., pri čemer datuma ponovnega odprtja ni oznanil. 
 
2.5. je vlada podaljšala prepoved izstopa potnikov s križarjenj (izjema so prebivalci Portugalske, 
ter v izjemnih primerih, po avtorizaciji zdravstvenih organov, iz humanitarnih razlogov ali za 
takojšnjo repatriacijo) in sicer do 17. 5. do polnoči. 
 
17. 4. je vlada za 1 mesec, t.j. do 17. maja podaljšala prepoved vseh letov izven EU (op: slednja 
velja od 19. 3. 2020 od polnoči). V primeru Portugalske veljajo naslednje izjeme: a) leti v države, 
povezane s schengenskim območjem (Liechtenstein, Norveška, Islandija in Švica); b) leti v 
države, ki niso članice EU, z močno portugalsko prisotnostjo oz. diasporo (ZK, Kanada, ZDA, 
Venezuela, Južna Afrika), ter z državami CPLP (iz Brazilije zgolj leti iz in v São Paolo in Rio de 
Janeiro) – z namenom vrnitve državljanom in rezidentov Portugalske na Portugalsko, ter vrnitve 
tujih državljanov v njihove države. 
 
13.4.: Meja med Portugalsko in Španijo ostaja zaprta najmanj do 15. maja. Podaljšanje mejnih 
nadzorov in omejitev prehoda meje na 9 nadzorovanih točk za nadaljnji mesec je bilo sprejeto 
v koordinaciji s špansko vlado. Dovoljen je zgolj prevoz blaga in prehod čezmejnih delavcev. V 
tem obdobju ostajajo prekinjene tudi vse letalske, železniške in pomorske povezave med 
državama. 
 
Zračni promet omejen na eno tretjino kapacitete, z namenom zagotoviti kar največjo možno 
distanco v okviru javnega prometa. 
 
7. 4.: Tudi na letih na otočji Azori in Madeira morajo spoštovati pravilo omejitve na 1/3 kapacitete 
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za starostnike na severnem delu Portugalske, ki je najbolj prizadeta zaradi Covid-19 

(60 % vseh potrjenih okužb in umrlih). 

 

18. 4. ob polnoči: Začetek tretjega obdobja izrednih razmer, ki bodo veljale do 2. maja 

 

9. 4.  
Vsi nacionalni mladinski domovi (Youth Hostels) so na volje za zdravstveno osebje, ki 
ne želi domov, ker se bojijo, da ne bi okužili domačih, za starostnike, preseljene iz 
domov za starejše, za osebe, ki  morajo biti v samoizolaciji, okužene s Covid-19 ter 
brezdomce. Skupaj je na voljo 2.400 postelj. 
 
9.4. Vzpostavitev izobraževanja na daljavo v osnovnem ter srednjem izobraževanju. 
 
8. 4.: Portugalski parlament je potrdil: 
- Oblikovanje posebnega režima za spodbujanje zmožnosti odziva lokalnih oblasti na 
pandemijo Covid-19. 
- Oblikovanje posebnega režima za olajšanje prestajanja zapornih kazni in pomilostitev 
zapornikov, kot ukrep za preprečevanje širjenja okužbe Covid-19 v zaporih. 
 
5. 4.  
Portugalska bo izvedla serološko študijo, da bi ugotovila, kakšen delež populacije je 
pridobil imunost na Covid-19. V skladu z odlokom o podaljšanju izrednih razmer (3. 4.) 
morajo pogrebne agencije še naprej delovati in zagotavljati pogrebne slovesnosti umrlih 
z diagnozo Covid-19 
 
26.3.: Vlada je sprejela tudi izredne ukrepe za kulturni in artistični sektor, s poudarkom 
na predstavah, ki niso bile izvedene med 28. februarjem 2020 in do 90 delovnih dni po 
odpravi izrednih razmer.  
 
26.3.: Portugalska je iz faze zadrževanja vstopila v tretjo fazo soočanja s pandemijo 
Covid-19, t.i. fazo blaženja (mitigation) pandemije, ki v skladu z nacionalnim načrtom 
civilnega kriznega upravljanja v izrednih razmerah ustreza najvišji stopnji odzivanja 
(zadnja faza odziva pred fazo okrevanja). Omenjena faza že predvideva okužbo 
skupnosti. 
 
25.3.:Generalni direktorat za zdravje je oblikoval prioritetni vrstni red za primer, ko ne 
bo več mogoče testirati vseh oseb s sumom okužbe s koronavirusom in sicer: (1) bolniki, 
ki izpolnjujejo kriterij za hospitalizacijo, (2) novorojenčki in nosečnice, (3) zdravstveno 
osebje s simptomi okužbe. Sledijo bolniki z boleznimi, kot so astma, okvare srca ali 
diabetes, bolniki, ki sodijo med bolj ranljive (ki bivajo v domovih za ostarele), bolniki, ki 
so bili v tesnem stiku s prej omenjenimi.  
 
24.3.: Vlada je najavila povišanje nadomestila za primere, ko morajo starši skrbeti za 
bolne otroke ali ostale posene okoliščine – slednji se bo povišal na 100 % osnovne 
plače od aprila dalje. 
 
23.3.:Ob polnoči so v veljavo stopili trije vladni ukrepi za zagotovitev nujnih storitev v 

(omejitev maksimalnega števila potnikov na eno tretjino števila sedežev, ki so na voljo). 
 
31. 3.  
TAP Portugal za april odpoveduje vse svoje lete (od 1.4. do 4.5. naj bi potekali le še leti med 
Lizbono, Madeiro in Azori – 5 letov tedensko). 
 
Od polnoči velja omejitev potnikov, ki se izkrcajo na Madeiri, na 100 oseb na teden. Vsi potniki, 
ki prispejo na otok, so podvrženi 14-dnevni obvezni karanteni v hotelu. 
 
Vsi potniki na letališčih, ki prihajajo ali odhajajo, bodo podvrženi merjenju telesne temperature.  

16.3.: Zaprtje meje med Portugalsko in Španijo. Prekinjene so letalske, železniške in rečne 
povezave med državama (razen za prevoz blaga). Prehod meje je omejen na devet 
nadzorovanih ter na blago in pooblaščene osebe. Ukrepi bodo veljali do 15. aprila. 
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državi na področju (1) oskrbe z vodo ter ravnanja z odpadki, (2) zagotavljanja elektrike, 
plina in goriva ter (3) mestnega prometa.  
 
22.3.: Stopila v veljavo vladna uredba, ki ureja izredno stanje. Opredeljeni so konkretni 
primeri, v katerih lahko ljudje zapustijo dom in se premikajo na javnem mestu/cestah. 
Trgovinske dejavnosti na drobno so začasno prekinjene, razen tistih, ki zagotavljajo 
hrano in drugo osnovno blago,. Verska praznovanja so prepovedana in v primeru 
pogrebov veljajo omejitve udeležbe  

17.3.: Povečanje števila zdravstvenega osebja z namenom odziva na vse potrebe 
zdravstvenih institucij. Omenjena možnost poziva policistom pred upokojitvijo, če se za 
to pokaže potreba. Prepoved koriščenja dopustov za policiste. 

16.3.: Od danes zaprte vzgojno-izobraževalne ustanove na Portugalskem. Kljub temu 
je skoraj 800 (od 3.500) šol odprtih za tiste učence, ki potrebujejo kosilo, ter za otroke 
osebja v bolnišnicah ter drugega nujnega osebja.  

Sproščanje ukrepov: 

4.5.: Splošna pravila, ki veljajo od 4. maja dalje:  

-obvezno zadrževanje doma, ki velja za okužene s Covid-19 in osebe, ki so pod 
nadzorom zaradi stikov z okuženimi, 

-državljanska obveznost zadrževanja doma, 

-prepoved vseh dogodkov ali zbiranja več kot 10 oseb,  

-na pogrebih dovoljena prisotnost svojcev.  

Javni transport: 

-omejitev na največ 2/3 kapacitet, 

-zagotavljanje najvišjih standardov glede higiene in čiščenja,  

-obvezna uporaba zaščitnih mask. 

Delo:  

-obvezna uporaba dela na domu za vse profesionalne aktivnosti, kjer je to mogoče.  

Javne storitve: 

-ponovno odprtje decentraliziranih uradov (kot npr. civilni register, davčne pisarne), 

-zgolj ob predhodnem naročanju. 

Trgovine in restavracije: 

-ponovno odprtje trgovskih obratov površine do 200 m2. 
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-knjigarne in prodajalne avtomobilov, ne glede na velikost, 

-ponovno odprtje obratov za osebno higieno (frizerji, brivci, za nego nohtov, pedikerji in 
podobno), zgolj ob predhodnem naročanju. 

Kultura: 

-ponovno odprtje knjižnih in arhivov. 

Šport: 

dovoljena vadba individualnih športov na prostem, kot so tenis in golf (brez uporabe 
garderob in bazenov). 

3.5.: Portugalski parlament želi postopno ponovno vzpostaviti normalno delovanje. 
Prihodnji teden bodo število plenarnih zasedanj povečali iz enega na dve (6.5. – pobude 
poslancev; 7. 5. dvotedenska razprava s PV Costo), vendar še vedno ob zmanjšanem 
številu prisotnih poslancev (ena petina vseh poslancev). 

3.5.: Zobozdravstvene ordinacije in klinike s 4. 5. ponovno odpirajo svoja vrata, vendar 
ob omejitvah – naročanje po telefonu ali mailu, možen obisk zgolj za zdrave osebe/brez 
simptomov, uporaba zaščitnih mask (razen pri pregledu pri zdravniku), omejena 
kapaciteta čakalnic za zagotavljanje potrebne fizične distance, brez revij zaradi tveganja 
okužbe, potrebna cirkulacija zraka/prezračevanje, ob vstopu potrebno zagotoviti 
razkuževalne gele… Zobozdravstvene ordinacije in klinike so bile od 15. 3., pri čemer 
so bile zagotovljene le zobozdravstvene storitve v nujnih primerih. 

30.4.: PT vlada je potrdila načrt prehoda in stanja izrednih razmer v stanje nesreče, z 

zmanjšanjem ukrepov za zadrževanje pandemije Covid-19.   

 

Načrt vsebuje koledar ukrepov, ki bodo začeli veljati vsakih 15 dni – 4. in 18. maja in 1. 

junija; po vsaki od treh faz bo narejena ponovna ocena razmer. Razvoj pandemije, 

zmožnost nacionalne zdravstvene službe in obstoj mask in razkuževalnih sredstev na 

trgu bodo omogočili postopno in previdno odpravo omejitev. Ob tem vlada računa na 

odgovorno ravnanje in zavezanost Portugalcev, saj pandemije ni konec, tveganje še 

vedno obstaja in zato se še ne morejo vrniti v normalno življenje. Glede na to, da 

tveganje ostaja visoko, morajo ohraniti visoko stopnjo zadrževanja.  

 

Prepoved vseh dogodkov ali zbiranja več kot 10 oseb ostaja. Izjema so pogrebi, kjer je 

v pristojnosti županov, da določijo maksimalno število oseb, verski obredi. 

 

V javnem prometu bo pravilo omejitev na 2/3 kapacitet, zelo stroga higiena in standardi 

glede čiščenja, ter obvezna uporaba zaščitnih mask za vse uporabnike. 

 

Na področju dela bo v maju še vedno veljala obvezna uporaba dela na domu za vse 

profesionalne aktivnosti, kjer je to mogoče, od 1. junija dalje pa bo mogoče postopno 

zmanjšati delo na domu ob uporabi gibljivega časa, izmeničnih tednov in zrcalnih 

postopkov, z namenom zaščititi delavce pred okužbo. 
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4. maja se odpirajo javne storitve, vendar ob vnaprejšnji najavi po telefonu ali spletu. 

Prav tako se odpirajo trgovine z odprtimi vrati na ulico velikosti do 200 m2, knjigarne in 

trgovine z avtomobili, frizerji, saloni za nego (npr. pedikerji itd.) – po dogovoru in 

posebnih pogojih. 

Odpirajo se knjižnice in arhivi (z zmanjšano zmogljivostjo in fizično razdaljo). 

Možnost vadbe posameznih športov na prostem (brez uporabe garderob ali bazenov). 

Nekateri dostopi do plaž se lahko odpirajo za izvajanje morskih športnih aktivnosti.  

 

Z 18. majem se odpirajo trgovine v velikosti do 400 m2 ali večje, ki omejijo področje na 

400 m2, z odprtimi vrati na ulico. Odprte bodo lahko od 10h00 zjutraj. 

Restavracije, bari, kavarne z istim dnem ne bodo več omejeni na dostavo na dom ali 

"take away" storitve, ampak bodo lahko ponovno sprejemale stranke, ob 50 % omejitvi 

zmogljivosti; odprte bodo lahko do 23h. 

18. maja se odpirajo tudi muzeji, spomeniki in palače, umetnostne galerije in podobno 

(z zmanjšano zmogljivostjo in fizično distanco). 

 

Z 18. majem se bodo nadaljevale učne aktivnosti v učilnicah za učence 11. in 12. 

razredov, z omejitvijo na temeljne predmete za dostop do višjega izobraževanja, in z 

omejitvijo ur – od 10h do 17h. V šolah bo obvezno nošenje zaščitnih mask (zagotoviti 

jih morajo šole).  

18. maja bo ponovno zagotovljeno dnevno varstvo, s podpornimi  ukrepi za družine, ki 

bodo v veljavi do 1. junija, ko se odpirajo vrtci 

 

Dvoranski, moštveni in bojni športi bodo še naprej prepovedani, z izjemo zaključka 

uradnih tekmovanj prve profesionalne nogometne lige od konca maja, vendar brez 

gledalcev. Slednje mora potrditi še Generalni direktorat za zdravje. 

Konec maja je predviden tudi ponoven začetek verskih obredov, s pravili, ki bodo 

določene med Generalnim direktoratom za zdravje in cerkvijo.  

 

1. junija je predvideno tudi odprtje kinov, gledališč, avditorijev, koncertnih dvoran (z 

označenimi sedeži, omejeno kapaciteto in fizično distanco).  

 

Splošna pravila: 

-Obvezna karantena za okužene, 

-Splošna dolžnost oskrbe na domu, 

-Obvezna uporaba zaščitnih mask v javnem transportu (za potnike in voznike/delavce), 

v šolah (zaposleni, učitelji in učenci; ne velja za mlajše od 6 let), v javnih ustanovah in 

trgovinskih ter storitvenih obratih, odprtih za javnost, 

-Maksimalna kapaciteta 5 oseb na 100 m2 zaprtega prostora, 

-Pogrebi: dovoljena udeležba svojcev, 

Higiena rok, fizična distanca, priporočila glede kašljanja itd. ostajajo v veljavi. 

GR 8.4.: Vlada uvaja dodatne ukrepe in poostren nadzor nad gibanjem prebivalstva na 
kopnem, morju in v zraku. Namen je preprečiti povečane migracije prebivalstva v času 

8.4. Za vse potnike, ki prihajajo v Grčijo iz tujine velja karantena; dodatno bodo potnike, ki 
prihajajo na letališče v Atenah testirali na COVID-19.  
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velikonočnih praznikov ter s tem širjenje virusa. Ukrepi bodo veljali do 27.4. Grčija uvaja 
500 mobilnih enot za testiranje COVID-19. Mobilne enote bodo testirale osebe na 
domovih, kjer obstaja utemeljen suma na okužbo. 
 
7.4.: Ministrstvo za turizem najavlja pripravo bonov za vse tiste agencije in 
posameznike, ki so že vplačali počitnice v Grčiji, vendar jih zaradi ukrepov epidemije ne 
morejo koristiti. 
 
5.4.: Dodatne omejitve gibanja na posameznih grških otokih (Mikonos, Santorini). 
 
Od 23.3. do 6.4.je omejeno gibanje državljanov in ostalih rezidentov. Izjeme dopuščene, 
vendar morajo biti napovedane oziroma obrazložene. 
 
Vsi hoteli v Grčiji bodo zaprti z 23.3. Ukrep velja do 30.4.. V Atenah in Solunu bodo 
odprti samo trije hoteli, v ostalih regionalnih središčih po en hotel. Izjeme bodo določene 
s strani lokalnih hotelskih združenj. Posebni izjemni ukrepi bodo veljali za hotele, kjer 
so nastanjene oborožene sile in FRONTEX. 

18. 3.: prepoved zbiranja državljanov v skupinah nad 10 oseb, zagrožena kazen do 
1000,00 eur.  

16.3.: Prepoved vseh bogoslužij ne glede na vero. 

Sproščanje ukrepov: 

4.5.: 

- Ni dovoljeno zapustiti regionalne enote domicila, znotraj nje pa je gibanje prosto. 

- Ne bo potrebno več napovedovati gibanja preko SMS sporočil oziroma osebne pisne 
izjave, znotraj regionalne enote domicila (natančneje bo to opredelilo pristojno 
ministrstvo). 

- Odprle se bodo manjše trgovine (knjigarne, športne trgovine, vrtnarske trgovine, 
optike, avtoličarstvo, ipd..), frizerski in ostali kozmetični saloni, vendar je obisk dovoljen 
samo po predhodnem naročilu.  

- Dovoljena je telesna vadba na prostem in kopanje v morju, vendar ni dovoljeno odpreti 
organiziranih plaž. 

- Cerkve bodo odprte samo za zasebno molitev. 

- Javne bolnišnice bodo zopet odprte za zunanje paciente in preiskave 

- Znotraj Aten ni (običajnih) omejitev avtomobilskega prometa, v vozilu so lahko 3 osebe, 
vključno z voznikom. 

11.5.: 

-  Maturanti bodo začeli s poukom.  

 
Aegean Airlines bo od 26.3. do 30.4. ukinil vse lete. Izjeme: Bruselj, notranji promet (zmanjšan) 
in morebitna repatriacija. 
 
23.3.: Grčija je ukinila vse lete v Turčijo in ZK. Prepoved velja do 15.4. 

21.3.: na trajekte, ki povezujejo celino in grške otoke, se lahko vkrcajo samo stalni rezidenti 
otokov in tovornjaki za preskrbo prebivalstva. Nerezidenti se lahko vkrcajo samo, če se vračajo 
z otokov. 

18.3. ob 6:00 je Grčija zaprla vse meje, izjema so državljani GR in EU ter nosilci posebnih 
dovoljenj. 

15.3.: Ukinjene vse ladijske povezave z IT. Prav tako so ukinjene vse zračne povezave z Italijo 
in Španijo. Prepovedana so vplutja križark in jadrnic v vsa grška pristanišča. Pretrgane so vse 
prometne povezave z Albanijo in Severno Makedonijo 
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- Odprle se bodo vse ostale trgovine. 

17./18.5.:   

- Višji razredi šol bodo začeli s poukom (listo šol bo potrdilo pristojno ministrstvo). 

- Vse ostale manjše trgovine bodo odprte. 

- V cerkvah bodo lahko opravljali obrede in podeljevali zakramente, vendar le ob 
upoštevanju potrebnih varnostnih ukrepov in osebne razdalje. 

- Odprti se bodo botanični in živalski vrtovi ter arheološka najdišča oziroma muzeji na 
prostem. 

- Ne bo več omejitve prometa in gibanja znotraj države. Omejitve bodo ostale v veljavi 
za otoke, kjer bo verjetno še naprej dovoljeno gibanje samo rezidentom.  

1.6.:  

- Odprli se bodo nakupovalni centri, ki pa bodo morali upoštevati varnostne predpise in 
verjetno obvezno nošenje mask. 

- Kavarne, bari, restavracije: lahko bodo obratovali na prostem.  

- Odprli se bodo hoteli, vendar samo tisti ki so običajno odprti vse leto.  

- V polnosti bodo začela delovati sodišča in z njimi povezan pravni sistem. 

Nadaljnje je v začetku junija predvideno odprtje: 

- Športnih, kulturnih in zabaviščnih centrov ( telovadnice, gledališča, kinodvorane, 
ipd..). 

- Ne bo več omejitev za notranji letalski prevoz, ki bo začel delovati v polnosti. 

- Odprli se bodo ostali (nižji) razredi osnovnih šol in vrtci.  

Po 15.6. se predvideva sprostitev delovanja turističnih nastanitev, skupinskih športov in 
pomorskega prometa na otoke ter odprtje organiziranih plaž. 

Konec junija ali v začetku julija se predvideva sprostitev letalskega prometa ter turistični 
kapacitete, vendar samo tam, kjer imajo istočasno zagotovljene zadovoljive 
zdravstvene kapacitete. 

Vlada bo redno spremljala položaj in v primeru poslabšanja stanja se bodo omejevalni 
ukrepi ponovno uvedli.  

CY 

11.4.: Ministrstvo za zdravje izda odlok o strožjih ukrepih v domovih za ostarele – 
obezno je dvakrat dnevno merjenje telesne temperature osebja in varovancev, 
vsakodnevno zračenje in razkuževanje. Obiski so prepovedani že od 9. 3. 10. 4. 
Ministrstvo za zdravje izda odlok, da vsi državni uradniki delajo od doma, kjer je to le 
mogoče, razen redkih izjem. Za 20.000 delavcev iz javnega in privatnega sektorja, ki 

23.4. ciprska vlada podaljša prepoved letalskega prometa iz/v državo do 17.5. 
 
7.4.: Ciprsko MZZ je dobilo že 16.000 spletnih prijav oseb, ki živijo v tujini. 4289 oseb želi 
repatriacijo, vendar v različnih časovnih razdobjih, do konca junija. Večino, 3600 oseb, 
predstavljajo študentje. 
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vendarle morajo hoditi na delo je odredilo preventivno testiranje na COVID-19 v 
naslednjih 20 dneh. 
 
8.4.: Vlada podaljšuje vse dekrete, ki se nanašajo na COVID-19 do 30.4., ne glede ali 
so bili izdani na vladni ali ministrski ravni.  
 
30.3. je vlada odredila policijsko uro med 21:00 in 6:00. Ukrep začne veljati 31.3. ob 
6:00. Izjeme: osebe, ki opravljalo delo, pri sebi morajo imeti potrdilo. 
 
24. 3. je do predvidoma 13. 4. začela veljati prepoved gibanja na Cipru. Izhod je možen 
le zaradi dela, nakupov živil/zdravil ipd.  
 
24.3.: Omejevanje gibanja in obratovanja: 
- Vse trgovine, razen tiste, ki niso izrecno dovoljene morajo biti zaprte. 
- Trgi, bazarji ipd. so prepovedani. 
- Vsa gradbeniška dela so prepovedana, razen z dovoljenje Ministrstva za transport, 
komunikacije in delo. 
- Prepovedano je obiskovati verske objekte, kot so cerkve in mošeje in podobni objekti. 
- Prepovedano kurjenje kresov, vključno z velikonočnimi. 
 
21.3. je začelo veljati zaprtje hotelov do 30.4. Vsem, ki iz opravičenih razlogov niso 
mogli zapustiti Cipra bo stroške bivanja in prehrane pokrila ciprska vlada. Po 28.3. je 
nepreklicno napovedano popolno zaprtje vseh hotelskih zmogljivosti. 

Od 21.3. so ure med 7:00 in 10:00 v trgovinah namenjene predvsem prebivalstvu nad 
60 let in ranljivim skupinam. 

Sproščanje ukrepov: 

Ciprska vlada je predstavila načrt postopnega sproščanja omejitev in ponovnega 
zagona ciprskega gospodarstva. Načrt je razdeljen v tri ključne faze, ki bodo potekale 
od maja letos, do konca prihodnjega leta.  

I) Od 4. 5. 2020: 

a) Gospodarstvo: 

 Od 4. 5. 2020 so razveljavljeni vsi ukrepi, ki so omejevali gospodarske aktivnosti v 
proizvodnem sektorju in z njim povezanimi aktivnostmi.  

- Vsa podjetja v trgovini na drobno, razen trgovskih centrov in velikih veleblagovnic, 
lahko začnejo delovati. Razume se, da delovanje trgovin urejajo varnostni in zdravstveni 
protokoli, ki jih bodo določila pristojna ministrstva za zdravje in delo.  

-Ulična prodaja in tržnice se lahko odprejo za poslovanje, vedno pod pogoji, ki jih 
vsebujejo ustrezna navodila ministra za zdravje.  

-Turistične pisarne in turistični agenti lahko zopet začnejo z delom. 

 
Prepoved vstopa na CY razen za: 

- državljane CY, 

- legalne rezidente, 

- EU državljane ali državljane 3 držav, ki so zaposleni na CY, 

- akreditirane diplomate 

- državljani EU ali tretjih držav s predhodnim soglasjem pristojnega ministrstva, 

- državljani EU ali tretjih držav, ki obiskujejo izobraževalne institucije na CY. 

21.3. ob 1:00 začela veljati prepoved poletov. 
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b) Javni sektor: 

Od 4. 5. 2020 bo javni in širši javni sektor v celoti deloval, na delo se bodo vrnili vsi 
zaposleni. Urnik dela bodo določili pristojni ministri. Zaposleni, ki spadajo v ranljive 
skupine, kot so opredeljene v revidiranem seznamu, ki ga je objavilo Ministrstvo za 
zdravje, so izvzeti.  

-Vsi zaposleni, ki skrbijo za otroke do 15. leta starosti, imajo pravico ostati na dopustu, 
dokler se ne odprejo državne in zasebne šole, vendar so med odsotnostjo dolžni 
opravljati vse naloge, ki so jim dodeljene na podlagi dela od doma.  

-Osebe, ki pripadajo ranljivim skupinam in se ne bodo vrnile na svoje delovno mesto, 
bodo ravno tako delale od doma.  

-Vrnitev na delo javnih uslužbencev omogoča sklic sodišč; v skladu z odločitvami 
vrhovnega sodišča. 

c) Izobraževanje: 

Prednost bo imela zadostna priprava maturantov državnih in zasebnih šol; v šole se 
bodo vrnili  11. maja. 

Minister za izobraževanje, kulturo, šport in mladino bo o vseh ostalih izobraževalnih 
ravneh objavil ustrezne napovedi. Do takrat še naprej poteka pouk na daljavo.  

d) Javno zdravstvo:  

V okviru normalizacije delovanja javnih in zasebnih bolnišnic se bodo od 4. maja delno 
odpravile omejitve, odvisno od navodil Ministrstva za zdravje. Zobozdravstvene 
ordinacije bodo znova začele obratovati. 

e) Osebne svoboščine: 

Glede osebnih svoboščin in obstoječih omejitev so bili sprejeti naslednji ukrepi: 

-Število dovoljenih premikov v enem dnevu s pošiljanjem SMS-a se poveča na tri (3). 
Prepoved gibanja ostaja v veljavi od 22.00 do 6.00.  

-Od 4. maja so dovoljeni obredi v cerkvah, mošejah in drugih bogoslužnih krajih, pod 
pogojem, da ni prisotnih več kot 10 oseb. V veljavi ostaja odlok o porokah, krstih in 
pogrebih.  

-Od 1. junija bodo dovoljeni verski obredi in bogoslužja v cerkvah, mošejah in drugih 
bogoslužnih prostorih, pod pogojem, da se dosledno držijo protokolov o higieni, ki jih 
določi ministrstvo za zdravje.  

-Isti ukrepi veljajo za poroke, krste in pogrebe, po 1.6. 2020. 

-Osebna vadba na prostem je dovoljena (tek, plavanje v morju, kolesarjenje, sprehodi, 
ipd.,) vendar samo do dve osebi skupaj. Mladoletni otroci niso vključeni v omejitev. 
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-Parki, igrišča in drugi odprti prostori bodo ostali zaprti. 

f) Šport:  

-Od 4. maja bo uporaba atletskih naprav na prostem odprta za vrhunske športnike, ki 
so vključeni v evidence Ciprskega olimpijskega komiteja. 

-Treningi moštvenih športov bodo dovoljeni od 18. maja, na prostem in v skladu s 
protokoli Ministrstva za zdravje. 

Opozarja se, da sta v obeh primerih, posamičnih ali skupinskih športov, prepovedana 
uporaba garderobe, telovadnice ali katere koli druge notranje opreme. 

II) Od 21. 5. 2020:  

V primeru doslednega spoštovanja epidemioloških protokolov in navodil Ministrstva za 
zdravje ter pozitivnih epidemioloških kazalcev in priporočil znanstvene skupine, bo 
naslednja faza zajemala: 

-  Od 21. maja se odpravijo vse omejitve gibanja državljanov. 

- Obisk parkov, igrišč na prostem, trgov, marin itd. bo dovoljen, vendar je zgornja 
omejitev do 10 oseb. 

- Gostinske usluge: samo dostava in/ali usluge na prostem; ob doslednem spoštovanju 
protokolov ministrstev za delo in zdravje. 

- Frizerski saloni, brivci in lepotni centri bodo znova začeli delovati 21. maja. 

III) Od 1. 6. 2020:  

-Delovanje in dostop do organiziranih plaž bosta dovoljena.  

-Pristanišča bodo začela polno obratovati, ne bo dovoljeno izkrcavanje potnikov s 
turističnih križark. 

-Javne knjižnice, muzeji, arheološka in zgodovinska najdišča se bodo ponovno odprle. 

-Delovati bodo začele poslovalnice za igre na srečo. 

PL 

24.4. Vlada je podaljšala obdobje zaprtja šol, vrtcev in drugih varstvenih ustanov ter 

omejila dejavnosti univerz do 24. maja. Izobraževanje še naprej poteka na daljavo. 

Univerze se spodbuja k uvedbi raziskovalnih dejavnosti, ki bi morale potekati v varnih 

razmerah, ob upoštevanju trenutnega stanja ogrožanja zdravja zaposlenih. 

 

16.4. Stopil v veljavo ukrep obveznega nošenja zaščitne opreme, ki pokriva usta in nos 

(maske) v javnosti, trgovinah, pisarnah, delovnih mestih oz. na mestih, kjer se izvajajo 

storitve.  

 

9.4.PL Vlada je objavila podaljšanje vseh že obstoječih ukrepov. Nekateri dodatni 

ukrepi: 

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu z 28. členom schengenskega zakonika na 
kopenskih mejah z CZ, SK, DE in LT ter vseh zračnih in morskih mejah od 15.3. do 13.5.] 

4.5.: Ministrstvo za notranje zadeve Poljske je objavilo spremembo ukrepa glede obvezne 14-
karantene po prihodu na Poljsko. Od 4. maja so iz obveznosti 14-dnevne karantene izvzete 
osebe, ki so prestopile mejo z Nemčijo, Češko, Slovaško, Litvo, Švedsko in Dansko. Ob vstopu 
na Poljsko obmejni policisti dokumentirajo prihod in namen vstopa (poklicni, poslovni ali 
izobraževalni namen). Še naprej velja, da so iz obveznosti karantene izvzeti poklicni vozniki, ki 
opravljajo mednarodni prevoz blaga. Obveznost karantene ne velja tudi pri prehodu meje zaradi 
dela na kmetiji, ki se nahaja na obeh straneh meje. 

1.5.: PV Morawiecki je potrdil, da od 4.5. čezmejni uslužbenci, ki delajo ali študirajo v Nemčiji in 
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-Pokrivanje ust in nosu je obvezno od četrtka 16. aprila. Na javnem mestu obvezno 

nositi masko, šal ali robček, ki pokriva tako usta kot nos. Obveznost velja za vse, ki so 

na ulici, v pisarnah, trgovinah ali krajih, kjer se opravljajo storitve in na delovnih mestih. 

- Ukrepi omejitev gibanja podaljšani do 19.4. 

- Ukrepi suspendiranja mednarodnega potniškega prometa podaljšani do 26. 4. 

 
Od 25.3. veljajo novi ukrepi:  

- prepoved zapuščanja hiš/stanovanj, razen iz najbolj nujnih razlogov, kot so 

odhod/prihod na delo, nakupovanje živil in obisk lekarne ter zdravnika, prostovoljne 

dejavnosti za pomoč prizadetim s COVID-19, npr. sprehajanje psa; 

- premikanje je samo v skupini do dveh oseb (razen družine in v gospodarstvu).  

- javni prevoz še naprej deluje. V avtobusu, tramvaju ali podzemni železnici pa je lahko 

zasedena le polovica sedežev.; 

- omejuje se število ljudi, ki se lahko udeležijo verskih obredov, kot so maše in pogrebi. 

Prisotnih je lahko do pet oseb; 

 
23.3.: Evropska komisija je objavila, da je poljska vlada sprožila mehanizem EU, ki bo 
pomagal Poljakom, ki se želijo vrniti v svojo državo zaradi svetovnega izbruha 
koronavirusa. Zaradi tega mehanizma se bodo nekateri Poljaki lahko vrnili na Poljsko 
brezplačno. V okviru programa #lotdodomu so bili leti leti plačljivi – potniki so poravnali 
del cene, preostalo je sofinancirala poljska vlada.  
 
20.3. Vlada razglasila stanje epidemije, kar vladi daje več pristojnosti. S tem povezani 
ukrepi so: 
- Šole bodo zaprte do velikonočnih praznikov; šolska prekinitev ne spreminja datumov 
uradnih izpitov; 
- posebna ugodnost za nego staršev otrok, ki morajo ostati doma, se bo podaljšala za 
dodatnih 14 dni; 
- Uvajajo se višje kazni za kršitev karantene in drugih ukrepov: od 5.000 PLN (cca. 1150 
EUR) do 30.000 PLN (cca 7000 EUR); 
- vlada bo uvedla tudi dodatne mehanizme za spremljanje, ali je določena oseba 
dejansko doma na naslovu, ki ga je navedel kot naslov, na katerem bo samo-izoliran ali 
v karanteni; Vlada ocenjuje, da 95,5 % karantene izpolnjuje pravila. 
 
14.3.: Sprejeti ukrepi: 
- v naslednjem obdobju ne bodo delovale vse trgovine in druge storitve; delovale bodo 
lahko zgolj lekarne, trgovine z živili in čistilnice; zaprejo se vse ostale trgovine;  
- lokali, restavracije, kavarne in nočni klubi se zaprejo za 14 dni; restavracije lahko 
delujejo z dostavo in kot take-away.  
- omejitev zbiranja ljudi na največ 50 oseb. 
 
6.3.: Ministrstvo za zdravje je, po potrditvi prvega primera okužbe, objavilo seznam 
medicinskih izdelkov, ki se uporabljajo pri zdravljenju gripi podobnih stanj, za katere 
velja prepoved iznosa iz države (op. večjih količin). Prepoved se nanaša na zdravila za 
okužbo z gripo, torej na zdravila, ki se uporabljajo za simptomatsko zdravljenje vročine, 
bolečine in nizke stopnje vročinske temperature 
 

na Češkem, ne bodo pod obvezno 14-dnevno karanteno. Gre za spremembo ukrepa, ki je začel 
veljati 27.3. Za ostale sosednje države še naprej ostaja obveznost karantene tudi za čezmejne 
delavce.  

30.4.: Notranja meja EU se lahko prečka na 42 določenih krajih na kopenski meji: na meji s 
Češko - 18, s Slovaško - 5, z Nemčijo - 16, z Litvo - 3. Na mejnih prehodih - tako na notranji kot 
zunanji meji – se za tujce ohranjajo omejitve. Vstop v državo je dopuščen:   

• poljskim državljanom; 

• tujcem, ki so zakonci ali otroci poljskih državljanov ali ostanejo pod stalno skrbnostjo poljskih 
državljanov; 

• tujcem, ki imajo kartico Poljaka (op. državljani tretjih držav); 

• vodjem diplomatskih predstavništev in članom diplomatsko-konzularnega osebja misije in 
njihovim družinskim članom; 

• tujcem, ki imajo pravico do stalnega ali začasnega prebivanja na ozemlju Poljske; 

• tujcem, ki imajo pravico do dela na ozemlju Poljske, tj. tujcem, ki imajo pravico delati pod 
enakimi pogoji kot poljski državljani, ki imajo delovno dovoljenje, potrdilo o vpisu v register v 
zvezi s sezonskim delom, izjavo o zaupanju dela tujcu na ozemlju Poljske; 

• tujcem, ki upravljajo prevozno sredstvo za prevoz oseb ali blaga, njihov tranzit pa poteka kot 
del njihovih poklicnih dejavnosti, ki obsegajo prevoz blaga ali prevoz oseb; 

• v posebej upravičenih primerih lahko poveljnik mejne straže po pridobitvi soglasja načelnika 
mejne straže dovoli vstop na ozemlje Poljske tujcem. 

29.4.: PL MZZ sodeluje s češkimi in nemškimi organi pri iskanju rešitve, ki bo čezmejnim 
delavcem (ponovno) omogočila odhod na delo. Od 27. marca na Poljskem namreč velja 
obveznost 14-dnevne karantene tudi za čezmejne delavce. 

27.4.: Vlada je podaljšala ukrep obvezne 14-dnevne karantene za vse, ki vstopijo v državo. 
Ukrep velja do preklica.   

25.4.: Vlada bo podaljšala suspediranje zračnega in železniškega mednarodnega potniškega 
prometa do 9.5.  

S petkom, 27. 3. začne veljati nova omejitev za čezmejne delavce. Do sedaj  so bili delavci, ki 
na delo odhajajo čez mejo (npr. Nemčija) izvzeti iz obveznosti dvotedenske karantene po 
povratku v državo. S 27. 3. pa se ta izjema odpravi in se uvede nova prepoved čezmejnih 
prevozov.  

14.3.: Vlada Poljske je objavila ukrep večjega nadzora državnih meja. Sprejeti dodatni ukrepi: 

- suspendira se mednarodni letalski in potniški promet; ukrep začne veljati 15.3. ob 12:00; 

- meje ostajajo odprte za pretok blaga; 
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Sproščanje ukrepov: 
9.4.: Druga faza bo v veljavo stopila 4.5. in bo vključevala: 
-ponoven začetek obratovanja hotelov; Delovanje hotelskih restavracij in rekreacijskih 
prostorov (telovadnice in bazeni), sejne sobe še vedno ostajajo omejeni v delovanju. 
-hotelski bazeni in telovadnice ostajajo zaprti; 
-ponovno se odprejo nakupovalni centri in prodajalne velikih površin (nad 2000 m2), 
vendar z omejenim številom ljudi in zagotovljeno 15m2 maloprodajne površine na 
osebo. V trgovskih centrih se odprejo samo trgovine, restavracije in lokali, 
kinematografi, fitnes centri, rekreacijski prostori in otroške igralnice itd. ostajajo zaprti;  
-ob vikendih se odprejo gradbene trgovine;  
-ponovno se začnejo izvajati terapevtske rehabilitacije. Masažni saloni še naprej 
ostajajo zaprti; 
-po posvetovanju s sanitarnim inšpektorjem se lahko ponovno postopoma oprejo 
nekatere knjižnice in kulturne ustanove. V splošnem se bodo kulturne ustanove odpirale 
postopoma in v različnih obdobjih.  
 
S 6.5. lahko ponovno začnejo delovati vrtci in varstvene ustanove. Odločitev o tem 
sprejemajo varstvene ustanove. Izjemoma jih lahko zaprejo lokalne oblasti.  
 
Vodstva varstvenih ustanov morajo strogo upoštevati smernice glavnega sanitarnega 
inšpektorata ter ministrstva za nacionalno šolstvo ter ministrstva za družino, delo in 
socialne zadeve. Vlada bo zagotovila razkužila in dezinfekcijska sredstva. Zaradi 
epidemioloških razmer lahko vodstvo institucije omeji velikost predšolske skupine ali 
omeji število otrok, ki so v varstvu. 
 
25.4.: Vlada je objavila načrt sproščanja ukrepov za športnike in uporabo športnih 
objektov, z začetkom 4.5. 
 
24.4.: Vlada je odločila, da bodo maturitetni izpiti potekali med 8. in 29. junijem, preizkus 
znanja za zadnji razred osnovne šole pa od 16. do 18. junija. Ustnega dela mature se 
ne bo izvajalo. Vsi izpiti bodo izvedeni skladno z varnostnimi zahtevami (razdalja in 
drugi epidemiološki ukrepi).  
 
22.4.: Druga faza mehčanja ukrepov bo verjetno sledila šele v začetku maja. Poljska 
vlada število okužb ocenjuje z "blagim optimizmom". Druga faza vključuje omejeno 
ponovno odpiranje hotelov, trgovin z gradbenim materialom ob koncih tedna in nekatere 
kulturne ustanove (muzeji, umetniške galerije in knjižnice). 
 
Faza 1 stopi v veljavo 20. 4., ostale 3 faze pa ostajajo brez datuma in se bodo sproščale 
glede sprotno na oceno stanja.  
 
Prva faza vključuje rahljanje ukrepov glede trgovin, odpiranje parkov in rekreacijskih 
površin itd: 
-v trgovini bo naenkrat lahko nakupovalo več oseb:  
(I)v trgovinah s površino manjšo od 100 m2 bodo lahko vstopile 4 osebe na eno blagajno 
oz. plačilno mesto;  
(II)v trgovinah s površino več kot 100 m2 mora biti najmanj 15 m2 prostora na osebo;  
-ponovno se omogoči gibanje v rekreacijske namene; ponovno se bo lahko vstopalo v 

- od polnoči 15.3. se prepove vstop tujim državljanom, z izjemo tistih, ki imajo na Poljskem stalno 

ali začasno prebivališče; 

- poljski državljani in tuji državljani s talnim in začasnim prebivališčem na Poljskem, ki se bodo 

vrnili na Poljsko, bodo v obvezni 14-dnevni karanteni; 
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gozdove in parke, dovoljen je rekreacijski tek in kolesarjenje  ob upoštevanju pravil 2m 
socialne distance in pokritja nost in ust (obrazne maske). Igrišča še naprej ostajajo 
zaprta;  
-število ljudi, ki se bodo lahko udeležili maše ali drugega verskega obreda, je odvisno 
od velikosti prostora; v cerkvi/verskem objektu bo moralo biti vsaj 15 m2 prostora na 
osebo;  
-mladoletniki stari najmanj 13 let se bodo lahko gibali brez nadzora odraslih ob 
upoštevanju pravil 2m socialne distance in pokritja nost in ust (obrazne maske). 

LT 

6.5.: Vlada je podaljašala karanteno do 31. maja. 
 
4.5.: Pristojni zdravstveni organi v Litvi bodo izvedli testiranje 9000 naključno izbranih 
prostovoljcev, za pridobitev bolj jasne slike stanja okužbe v družbi. Prvih 3000 testov je 
bilo negativnih. 
 
22.4. Vlada Litve je na predlog Ministrstva za zdravje podaljšala nacionalno karanteno 
do 11.5. 
 
21.4.: Sprejeta odločitev, da bodo tujci v Litvi in izseljenci, ki se vračajo v Litvo brez 
zdravstvenega zavarovanja za COVID-19 zdravljeni na stroške države, zdravstvene 
ustanove pa jih morajo sprejeti in zdraviti. 
 
20.4.: Ministrstvo za zdravje je v javnosti obvestilo, da bodo morali vsi latvijski državljani, 
ki bodo v Litvo prišli opravljat delo s posebnim dovoljenjem, ki ga bo izdala vlada Litve, 
v samo-izolacijo za 14 dni. 
 
24.3.: Litva je sprejela odločitev o podaljšanju državne karantene do 13.4. S tem ostajajo 
v veljavi vsi že sprejeti ukrepi, vključno z omejitvijo vstopa in izstopa iz države ter 
prepoved združevanja, zaprtje trgovin in izobraževalnih ustanov. 
 
16.3.: Litva in Poljska sta izvedli humanitarni koridor za vrnitev državljanov Litve, ki so 
obtičali na Nemško-Poljski meji v trenutku, ko je začel veljati ukrep PL za zaprtje meje 
za tujce.  

14./15.3.: Vlada Litve je 14.3 .sprejela naslednje ukrepe: razglasitev karantene na 
celotnem ozemlju Litve. Karantena bo v veljavo stopila od 16.3. od polnoči.   

13.3.: Popisan ukrep prepovedi dela/obratovanja lokalov in restavracij po 22:00.  

12.3.: Odločitev o zaprtju vseh vrtcev, šol, univerz za 14 dni in suspendiranju kulturnih, 
športnih in drugih prostočasnih dejavnosti. Odločitev vstopi v veljavo 13. 3. in bo veljala 
do 27.3. 

Glavno mesto Vilna bo šole, vrtce in univerze zaprlo za 5 tednov.  

Prepoved vseh javnih dogodkov v zaprtih prostorih in prepoved vseh dogodkov na 
prostem z udeležbo večjo od 100 ljudi. Priporočena razdalja na teh dogodkih je vsaj en 
meter. Prepoved organiziranja tudi takih dogodkov za starejše osebe.   

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu z 28. členom schengenskega zakonika na vseh 
notranjih mejah od 14.3. do 14.5.] 

4.5.: Kot napovedano je od 4. maja dovoljeno državljanom Litve, da lahko zapustijo državo brez 

kakršnih koli omejitev. Eden izmed ukrepov nacionalne karantene je bila tudi prepoved izhoda 

iz države. V času trajanja ukrepa je mejna straža preprečila izhod iz države več kot 450 osebam.  

V veljavi ostaja obvezna 14-dnevna samoizolacijo ob prihodu v Litvo. Meje Litve ostajajo še 

naprej zaprte za tuje državljane, razen za dovoljene izjeme. Od začetka izvajanja nadzora na 

mejah se je v mejna straža preprečila vstop v državo 1360 osebam.  

Letalska družba Air Baltic načrtuje ponovno vzpostavitev letov iz letališče v Vilni 13. maja, ko bo 

vzpostavila nazaj let na relaciji Vilna-Riga. Na prvi stopnji namerava družba nadaljevati lete s 

petimi letali Airbus A220-300 in začeti s 13 potmi. Potnikom bodo na voljo maske za obraz in 

razkužila. 

30.4.: Vlada Litve je začela sproščati ukrep prepovedi vseh potniških letov.  

Vsi vhodni leti bodo še naprej potrebovali posebno dovoljenje pristojnega ministrstva za 

transport in še naprej veljajo vsa pravila karantene za vse državljane in tujce, ki so upravičeni, 

da se v tem času vrnejo/vstopijo v Litvo.  

Za izhodne lete ne bo omejitev. 

Posebno dovoljenje je že dobila Lufthansa za lete na relaciji Vilna - Frankfurt, začetek katerih je 

predviden z 10.5. 

29.4.: Od 4. maja se odpravlja omejitev za odhod litovskih državljanov iz države.  

16.3.: V veljavo stopi karantena. V času karantene je prihod tujih državljanov v Litvo je 

prepovedan, razen za voznike in člane posadke v primeru komercialnega in / ali mednarodnega 

prevoza blaga; prebivalci Litve, diplomati in vojaško osebje vojaških enot držav NATO in osebje 

NATO ter člani njihovih družin. Tujim državljanom bo dovoljeno vstopiti na ozemlje Litve do 

polnoči, 19.3., pod pogojem, da tranzitirajo skozi državo brez postanka. 

Državljanom Litve, z nekaj izjemami, bo prepovedan izstop iz države.  

Pretok blaga ni omejen. 

14.3.: MNZ je objavil, da Litva uvaja začasni nadzor na notranjih mejah Evropske unije.  
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Športni dogodki lahko potekajo brez občinstva.  

Sproščanje ukrepov: 

6.5.: Litva, Latvija in Estonija so se dogovorile, da bodo s 15. majem odpravile omejitve 
potovanja med državami.  

Od 29.4. je dovoljeno polno trgovanje na vseh mestih trgovanja, tj. tako na tržnicah kot 
na javnih mestih, pod pogojem, da je pretok oseb omejen (vsaj 10 m2 maloprodajnega 
prostora na kupca ali največ en kupec) in so zagotovljeni potrebni zdravstveni in 
higienski pogoji, vključno z osebno zaščitno opremo tako za prodajalce kot za stranke. 
Če mesta trgovanja ne morejo izpolniti določenih zahtev, se tam storitev ne sme izvajati. 

Glede na izredno nizko tveganje za širjenje virusa, se ob upoštevanju dodatnih 
varnostnih in higienskih zahtev (razdalja, maske, razkuževanje) lahko na prostem 
ponovno izvaja širši nabor storitev, kot so treningi psov, fotografiranje na prostem, 
jahanje konjev itd. Enako velja, da je od 30. aprila naprej več možnosti za organiziranje 
prostočasnih dejavnosti na odprtih površinah. Poleg že dovoljenih dejavnostih na golf 
površinah in zunanjih teniških igriščih, streliščih na prostem, karting stezah, se dovoli 
vse prostočasne, če se bodo odvijale na odprtem prostoru in jih vodijo posamezniki, 
skupine do 2 osebe in družine.  

Dovoli se trening za športnike in kandidate za olimpijske in paraolimpijske igre, 
športnike, ki se pripravljajo na svetovna ali evropska prvenstva, državne reprezentance 
ali druge športnike, ki se pripravljajo na ekipne športne turnirje (lige). 

Vlada odločila, da se z 23.4. in 27.4. začne druga faza mehčanja in odpravljanja 
ukrepov. Od 23.4.: trgovci na drobno, vključno s trgovci v nakupovalnih središčih; 
prodaja rastlin, semen in gnojil dovoljena tudi na trgih na prostem. Od 27.4.: ponovno 
se lahko odprejo kulturne ustanove: muzeji in knjižnice ter živalski in botanični vrt; 
ponovno se odprejo razgledne poti, vendar ne razgledni stolpi; ponovno bodo lahko 
začele delovati kavarne in restavracije na prostem. Restavracije bodo še naprej lahko 
nudila hrano za s sabo (take-away); ponovno lahko začnejo delovati frizerji in kozmetični 
saloni, vendar le z omejevanjem pretoka strank; ponovno se lahko odprejo in začnejo 
izvajati prostočasne aktivnosti na prostem - golf in zunanja teniška igrišča, strelišča na 
prostem, karting steze, vodni parki; ponovno se omogoča možnost profesionalnega 
treninga na prostem v določenih športih; ob upoštevanju omejitev (predvsem razdalje 
in socialnih stikov) lahko trening v zaprtih športnih objektih začnejo tudi športniki, ki Litvo 
zastopajo v mednarodnih tekmovanjih, t.j. ki so se kvalificirali v izbor za olimpijske in 
paraolimpijske igre, kandidati za olimpijsko reprezentanco, športniki, ki se pripravljajo 
na svetovno ali evropsko prvenstvo; ponovno bo mogoče organizirati vozniške izpite ter 
letalski trening. 

Vlada je sprejela prvo fazo rahljanja ukrepov in sicer se bo ponovno dovolilo delovanje 
neprehrambenih trgovin pod pogojem, da imajo ločen neposreden zunanji vhod (op. 
niso v trgovskem centru) in lahko nadzorujejo pretok kupcev in drugih obiskovalcev. 
Neprehrambene trgovine v trgovskih centrih ostajajo zaprte.  

Dovoljeno bo obratovanje za nekatera storitvena podjetja, ki se nahajajo v večjih centrih 
(npr. supermarketi), kot so čistilne storitve, ključavničarstvo, popravila itd. Za te 

Izvajali bodo preglede na notranjih mejah. Ustavljen bo tudi odhod državljanov Republike Litve 

in stalnih prebivalcev države v države visokega tveganja. Prevoz tovora se nadaljuje. Sanitarne 

točke že od petka merijo temperaturo in izvajajo sanitarno-informacijske preglede. Še posebej 

natančno pregledujejo avtobuse, enoprostorce in avtomobile s tujimi registrskimi tablicami ter 

tiste, ki na nosijo smučarsko opremo. Od 4. marca potniki izpolnjujejo lokacijske kartice. 
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dejavnosti pravilo posebnega vhoda ne velja.  

Za ponudnike storitev je določena dodatna omejitev: neposredni stik s stranko ne sme 
presegati 20 minut. Delovanje npr. kozmetičnih in podobnih salonov ter športnih klubov 
bo še vedno prepovedano, saj se ne more zagotoviti dovolj kratek časovni stik s stranko. 

Širše odpiranje storitev je predvideno v drugi fazi. 

Neživilske trgovine in ponudniki gospodinjskih ter servisnih storitev bodo morali  
zagotoviti najmanj 10 kvadratnih metrov prostorov na stranko ali pa storitev največ 
enemu kupcu hkrati. Ministrstvo za zdravje bo uvedlo dodatne zahteve za vse trgovine 
in storitvene dejavnosti. 

LV 

23.4.: Vlada je sprejela odločitev, da bodo laboratoriji lahko uporabljali hitre molekularne 

biološke teste COVID-19. Tako bodo bolnišnice lahko v krajšem času prejele rezultate 

testov, npr. če bolnik potrebuje nujno operacijo. 

 

16.4.: Na izredni seji je Saeima (parlament) potrdila odločitve vlade z dne 7.4.glede 

podaljšanja izrednih razmer do 12.5. 

 

9.4.: Vlada je na izredni seji odobrila nov, poenostavljen postopek za zagotavljanje 

medicinskih in pripomočkov osebne zaščitne opreme za osebe, ki so neposredno 

vključene v preprečevanje in obvladovanje COVID-19.  Preko javnih naročil se lahko 

nakupi osebna zaščitna oprema in medicinski pripomočki, za katere postopek 

ugotavljanja skladnosti (še) ni bil sprožen ali v celoti zaključen in ki niso označeni z CE 

oznako. S tem Latvija sledi podobni praksi, kot so jih vpeljale že Estonija, Španija, 

Nemčija in Nizozemska. 

20.3.: Parlament (Semas) je potrdil nadaljne ukrepe:  

-kulturni, zabavni, športni in drugi rekreacijski objekti ne smejo začeti delovati pred 08.00 
in morajo končati obratovanje najpozneje do 23.00 

-Minister za izobraževanje in znanost je pooblaščen, da oceni posebne okoliščine v 
izrednih razmerah in se odloči za podaljšanje šolskega leta ter druge ukrepe. 

-vsi, ki prispejo v Latvijo, bodo morali pisno potrditi, da bodo sprejeli posebne varnostne 
ukrepe, vključno s samoizolacijo: Veljajo izjeme  za prevoznike. 

-Tujci, ki so zakonito bivali v Latviji do 13.3. in jim je zakonito bivanje poteklo po 13.3., 
lahko v izrednih razmerah prebivajo v Latviji brez novega dovoljenja za prebivanje ali 
vizuma in obdržijo pravico do obstoječe zaposlitve. 

12.3.: Razglašeno izredno stanje z namenom, da se lahko izvajajo določeni ukrepi: 

- od 13.3. se lahko zaprejo izobraževalne ustanove; 

- od 13.3. se prepovejo večja javna srečanja z več kot 200 ljudmi; 

9.4. Vlada je odločila, da bodo morali prevozniki ob vstopu v Latvijo pisno potrditi, da bodo zunaj 
delovnega časa v Latviji zagotovili samoizolacijo in izpolnjevali druge določene zahteve. Potrdilo 
bodo morali prevozniki predložiti vsakih sedem dni in ga na zahtevo pristojnih organov predložiti 
ob prehodu državne meje. Pristojni prevoznik je odgovoren za izročitev izpolnjene osebne 
izkaznice Državni mejni straži.  

20.3.: Vlada je odločila razširiti obseg posebnih dovoljenj, da bi prebivalcem Estonije in Latvije 
omogočili dostop do delovnih mest. Čezmejni delavci Estonije in Latvije se lahko odpravijo na 
delo in se vrnejo domov – ne izvaja se ukrep obvezne 14-dnevne samo-izolacije.  

14./15.3.: Vlada je v popoldanskih urah 14.3.2020 razglasila, da bo Latvija v torek, 17. marca 
zaprla svoje mednarodne meje za ves organiziran potniški promet po kopnem, morju in zraku 
(mednarodni potniški promet prek letališč, pristanišč, avtobusov in železnic bo ukinjen).  

Ta prepoved ne velja za prevoz blaga.  

Omejitve gibanja skozi mejne prehode letališč, pristanišč, železnic in avtocest ne veljajo za tiste 
državljane Latvije, ki se želijo vrniti v Latvijo. Prav tako ne velja za tujce, ki imajo stalno 
prebivališče v Latviji in se želijo vrniti sem, ali za tujce, ki želijo zapustiti Latvijo.  



Razvoj ukrepov po državah, 7. maj 2020 

 54 

- poziv k odpovedi manjših zborovanj/srečanj odpovedati ali preložiti, če je to mogoče.  

Poučevanje se bo nadaljevalo po počitnicah v naslednjem tednu s pomočjo učenja na 
daljavo; podrobnosti o tem, kako bo to delovalo, niso znane.  

Tudi druge vladne in javne agencije bodo uporabljale oddaljene načine komunikacije in 
ne osebnih stikov, kadar koli bo to mogoče. 

Ukrepi bodo ostali veljavni do 14.4.  

Sproščanje ukrepov: 

6.5.: Litva, Latvija in Estonija so se dogovorile, da bodo s 15. majem odpravile omejitve 
potovanja med državami.  

29.4.: PV Kariņš je napovedal, da bo latvijska vlada 7. maja pregledala vse sprejete 
ukrepe.  

Vlada bo pri presojanja in odločanju o nadaljnjih korakih uporabila 4x4 metodo: 4-
tedensko obdobje s štirimi temeljnimi kriteriji za presojanje: (I) epidemiološke razmere, 
(II) delovna obremenitev zdravstvenega sistema, (III) stanje v drugih državah in (IV) 
vprašanja javne varnosti , javno razpoloženje in nadzor nad javnimi prireditvami. 

Sprejete smernice za pripravo izhodne strategije.  

Zaradi kontinuiranega upada novih okužb  vlada z implementacijo prve faze začenja že 
20.4., druga sledi predvidoma 11.5 in tretja predvidoma 25.5. letos.  

Smernice strategije izhoda vključujejo: 

-zaščito posebej ranljivih skupin; 

-postopen, fazni pristop; 

-kontinuirano zagotavljanje zadostnih bolnišničnih zmogljivosti v običajni in intenzivni 
negi; 

-opolnomočenje prebivalstva z znanjem in veščinami za varovanje javnega zdravja 
zlasti na mestih, kjer se zbirajo v večjem številu 

- preventivne ukrepe pri delu; 

-izolacijo in natančni nadzor  novih primerov okužbe; 

-razvoj zmogljivosti za testiranje in podporo raziskavam, zlasti testov za  meritve 
pridobljene imunosti prebivalstva. 

EE 

27.4.: Ministrstvo za kulturo je napovedalo, da bodo kulturne prireditve odpovedane tudi 

poleti. Gledališča in kinematografi  lahko načrtujejo  ponovno  odprtje  v  jeseni.  V  maju  

ali  juniju  ne  bo  nobenih  koncertov in  gledaliških  uprizoritev,  dogovori  o  javnih  

prireditvah,  ki  bodo  julija in  avgusta  na  prostem, pa  bodo  odvisni  glede  na  razvoj  

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu z 28. členom schengenskega zakonika na vseh 
notranjih mejah od 17.3. do 17.5.] 

5.5.: Z letališča v Talinu bosta predvidoma od 13. maja Wizz Air in airBaltic ponovno začela 
opravljati dodatne lete. Wizz Air bo znova začel lete v Kijev, airBaltic pa v Rigo. Trenutno je 
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zdravstvenih  kazalcev. 

24.4.: Vlada je podaljšala stanje izrednih razmer do 17.5.  

11.4. Policija je začela, v sodelovanju z zasebnim varnostnim podjetjem, uveljavljati 

pravilo 2+2 (2 osebi + 2 metra razdralje) s pomočjo dronov. Droni letijo naravnost med 

skupine, da bi jih razgnali in hkrati posneli kršitelje. Po objavah naj bi bila javnost na 

splošno naklonjena prisotnosti opozorilnih brezpilotnih letal. 

10.4.: Vlada EE je odobrila množično testiranje na (COVID-19). testiranje se bo začelo 

na najbolj prizadetem območju , t.j. Saarema. Po oceni vlade gre za nujen korak za 

omejitev virusa in vrnitev države v normalno življenje, saj bodo s tem zagotovljene 

pomembne informacije o tem, koliko ljudi v Estoniji je že trpelo zaradi COVID-19. 

22.3.2020: Odprto drugo drive-through mesto za testiranje v okrožju Ida-Viru, kjer se 

lahko bolniki z napotnico svojega družinskega zdravnika testirajo na virus COVID-19. 

Prvo drive-through mesto je bilo odprto v mestu Kohtla-Järve v petek. 

20.3.: Estonska Agencija za zdravila (Raviamet) je odločila o prepovedi izvoza zdravil 
Roactemra in Pulmozyme. Glede na vprašanja glede dobave, povezanih z globalnim 
širjenjem zdravila COVID-19 in povečanim povpraševanjem po zdravilih, je po oceni 
Agencije za zdravila smiselna prepoved izvoza zdravil.  

13.3.: Zdravstveni odbor sprejel določitev o spremembi strategije naslavljanja virusa. 
Po novem ne bodo več iskali vseh posameznih primerov  posameznega primera s 
testiranjem, temveč na hudih primerih koronavirusne bolezni (COVID-19). Do zdaj so 
se osredotočali na vsak posamezen primer, sedaj pa prehajajo na osredotočanje na 
resne primere in splošna priporočila. Množičnega testiranja ne bodo izvajali. 

12.3. Estonska vlada je razglasila izredne razmere (emergency situation). Izredne 
razmere veljajo do 1. maja, razen če se vlada odloči drugače. Spremembe, ki veljajo v 
izrednih razmerah, bodo vplivale na šole, kulturne prireditve in potovanja s trajekti; javne 
prireditve so prepovedane. 

Sproščanje ukrepov: 

6.5.: Litva, Latvija in Estonija so se dogovorile, da bodo s 15. majem odpravile omejitve 
potovanja med državami.  

5.5.: Od ponedeljka 11. maja se lahko ponovno odprejo nakupovalni centri. Za vse 
stranke bodo morala biti dostopna razkužila; v veljavi ostaja pravilo 2 + 2. Svetuje se, 
da se uporabljajo zaščitne maske, ki pokrivajo usta in nos. Odprejo se lahko tudi 
restavracije, kavarne in bari. Odprti pa lahko ostanejo le do 22. ure. 

28.4.: Vlada je sprejela odločitev, da se od 2. maja dovoli obisk v zunanjih prostorih 
muzejev in muzejev na prostem (v skupini največ 10 oseb in vzdržuje se varnostna 
razdalja) ter organiziranje športov in prireditev na prostem. 

Organizacija športnih in vadbenih dogodkov bo dovoljena, pod pogojem, da je v skupini 

mogoče leteti v Helsinke, Minsk in Frankfurt (Lufthansa).  
 
10.4.: V soboto 11.4. do 12. maja se ukinjajo trajektne povezave med Helsinki in Talinom. Ukrep 
sledi najavi Finske, da ne bo več dovolila vstopa potnikom na Finsko. 
V Estonijo lahko vstopajo le državljani Estonije in imetniki dovoljenja za prebivanje ali pravice 

do prebivanja, med njimi tako imenovani imetniki sivega potnega lista, in tuji državljani, katerih 

družinski član živi v Estoniji. 

V državo lahko vstopi mednarodni tovor (tudi prevoz hrane in sanitetnega materiala), in osebe, 

ki nudijo nujne storitve in dobrine (npr. ponudniki goriva). 

Tujcem je dovoljen tranzit preko Estonije na poti v domovino, če ne kažejo simptomov okužbe 

s COVID-19. Na mejni kontroli se preverjajo potne listine in zdravstveni simptomi. 

Za izhod iz države ni omejitev. 
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največ 10 udeležencev in se upošteva pravilo 2 + 2.  

22.4.: Vladna skupina za pripravo izhodne strategije je pripravila predlog, ki ga bo sedaj 
obravnavala vlada in parlament. Strategija ponuja okvir za usklajen medsektorski 
pristop za ublažitev učinkov izredne situacije. Strategija se osredotoča na stabilizacijo 
in obnovo razmer. Izvajanje strategije temelji na statistikah in vplivu predhodno 
izvedenih ukrepov in bo trajalo, dokler ne bodo doseženi zastavljeni cilji. 

18.4.: Zdravstveni odbor je odločil, da od ponedeljka 20.4. v manjših bolnišnicah zapira 
oddelke za COVID-19, saj so se razmere po državi začele stabilizirati in se je število 
bolnikov s COVID začelo zmanjševati. Bolnišnični oddelki za nujno pomoč morajo še 
naprej ostati pripravljeni na sprejem bolnikov COVID-19 bolnikov. 
 
Vladna skupina za pripravo strategije za izhod iz izrednega stanja in sprostitev ukrepov, 
je določila matriko, ki bo služila kot okvir za določanje strategije za izhod iz izrednih 
razmer. Matrika je sestavljena iz 7 kriterijev: 

1. skupno število potrjenih okužb; 

2. število hospitaliziranih oseb; 

3. število obolelih na ventilatorjih; 

4. razmere glede načrtovanih zdravstvenih posegov/zdravljenj - tj. čakalnimi seznami 
za redno zdravljenje bolnikov v bolnišnicah; 

5. zmogljivost zaščitnih ukrepov, med njimi osebna zaščitna oprema in pripravljenost za 
preprečevanje/obvladovanje naslednjega vala virusa; 

6. stanje v gospodarstvu, vključno s stopnjo brezposelnosti (opomba: glede tega 
kazalnika se morata natančneje dogovoriti minister za finance ter minister za 
ekonomske zadeve in infrastrukturo); 

7. psihična pripravljenost ljudi, da vzdržijo omejitve (op. trenutne raziskave kažejo 
podporo ukrepom, vendar so pričakovanja, da to stanje ne bo trajalo). 

Prvi trije kriteriji bodo ključnega pomena pri uvajanju izhodne strategije. 

CZ 

Od 5.5. obrazne maske niso več obvezne za vzgojiteljice in otroke v vrtcih. 
 
30.4. vlada je na podlagi soglasja Poslanske zbornice z dne 28.4. podaljšala izredno 
stanje do 17. 5. 
 
22.4. so Splošne fakultetne klinike v Pragi sporočili, da bodo poskusno zdravilo 
Remdesivir pridobili še za 10 pacientov v zelo težkem stanju. 
 
20.4.: začetek izvajanja nekaterih elementov pametne karantene v vseh regijah (s 
hitrejšim testiranjem in ugotavljanjem stikov okuženih na podlagi mobilnih in bančnih 
podatkov, ob pogoju soglasja); polno delovanje pametne karantene se pričakuje od 1.5. 
dalje. 

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu z 28. členom schengenskega zakonika na 
kopenskih mejah z AT in DE ter vseh zračnih mejah od 14.3. do 14.5.] 

5.5.: Vlada je nadzor na AT in CZ meji podaljšala še do 13.6., a nekatere omejitve na mejah 
sprošča z 11.5.: 
- odpravlja prepoved obratovanja mednarodnega avtobusnega, železniškega in vodnega 
potniškega prometa in posledično odpira več mejnih prehodov; 
- tisti mejni prehodi, ki do bili do sedaj odprti samo za čezmejne delavce, odprejo za vse potnike, 
a bodo tako kot do sedaj, ti prehodi odprti le od 5h do 23h (zaradi omejenih kapacitet policije). 
- na meji z DE je odprla 3 nove mejne prehode. 
- na novo odprta po dva glavna železniška mejna prehod na meji z AT in DE. 
- Od 11.5. bo ponovno dovoljen vstop državljanom iz tretjih držav (ob pogoju neg. COVID-19 
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začetek testiranja na reprezentativnem vzorcu bo 22.4. (testiranih bo 28.000 ljudi v 5 
različnih regijah). Rezultati študije o kolektivni imunosti bodo znani v začetku maja. 
 
1. Ukrepi omejitve prostega gibanja oseb od 16.3. podaljšana do konca trajanja 
izrednih razmer – 30.4.2020) - ODPRAVA PREPOVEDI svobodnega gibanja s 
24.4.2020 
- 12.3.: Prepoved prostega gibanja; ne velja za pot na delo, do družine ali bližnjih 
sorodnikov, nakupa nujnih življenjskih potrebščin, v zdravstvene in socialne ustanove.  
- Dovoljeno se je gibati v naravi ali parkih, vrniti nazaj v kraj svojega stalnega 
prebivališča; pogrebi. 
- Gibanje na javno dostopnih krajih in stiki z drugimi osebami so omejeni na nujno 
potrebne. 
- Od 24.3. se  je na javnih mestih mogoče zadrževati v skupinah največ do 2 osebi. 
Izjema so člani družine ali istega gospodinjstva in združevanje pri delu. Iz omejitve so 
izvzeti, nujna službena potovanja, aktivnosti v naravi in pogrebi. Minimalna razdalja med 
ljudmi mora biti najmanj 2 metra. 
- Od 19.3. obvezna uporaba zaščitnih mask oz. šala (pokrivanje nosu in ust) na javnih 
mestih; od 31.3. velja izjema za otroke do 2 let in voznike, če so sami v vozilu (od 9.04. 
velja izjema tudi za voznike v kabinah v javnem prometu), od 9.4. tudi ne, če so v vozilu 
s članom istega gospodinjstva, izjema velja tudi za osebe z avtizmom. 
- Od 7.4. državljani lahko uporabljajo zunanje športne terene za individualne športe, v 
skupini do 2, in jim, ob pogoju, da vzdržujejo razdaljo najmanj dva metra od drugih; pri 
športnih aktivnostih, vključno s kolesarjenjem ali teku, ni treba nositi maske.  
- 1.4. je vlada sprejela predlog novele zakona o policiji, po katerem bo Policija lahko 
kaznovala kršitelje ukrepov COVID-19 na kraju samem z globo do 10.000 CZK (400 
EUR) in ne v sicer običajnem upravnem postopku (zakonodajni postopek še ni 
zaključen; v Senatu ni niti dobil zadostne podpore niti dovolj glasov proti za veto). 
- Preložitev nadomestnih volitev v Senat (za to je vlada pripravila in parlament sprejel 
poseben zakon) 
- 14.4.: vlada je odločila, da bo od 20.4. bo ponovno dovoljeni trening profesionalnih 
športnikov v zunanjih objektih in manjše svatbe (do 10 ljudi,pod strogimi higienskimi 
pogoji). 
Od 24.4. se zunaj lahko giblje ali športno udejstvuje v skupinah do 10 ljudi, pri 
verskih obredih do 15 ljudi. Minimalna razdalja med ljudmi mora biti najmanj 2 metra. 

4.Ukrepi na področju trgovine in storitev 

-Vlada svetuje delodajalcem delo na domu, spodbujanje dopusta in omejitev dela, ki ni 
nujno za vzdrževanje dejavnosti (cca. 40% ljudi dela od doma), 

-pri izvajanju javnih storitev vsaj 2 metra razdalje med osebami  in okrepljene higienske 
ukrepe (zlasti dezinfekcijo). 

-Spodbuja se negotovinski način plačila. 

-Od 20.4. so ponovno odprte obrti, kmečke tržnice in prodajalne rabljenih avtomobilov 
in avtosaloni.  

testa), npr. sezonskim delavcem v kmetijstvu (kar 3000 sezonskih delavcev potrebujejo ta 
trenutek v kmetijstvu na CZ) ter delavcem v zdravstvu in socialnih storitvah ter imetnikom 
dolgoročnih viz za prevzem dovoljenj za bivanje na CZ. 
 
4.5.: Vlada je sprejela odločitev, da z 11.5. odpravi prepoved mednarodnega potniškega 
avtobusnega, železniškega in vodnega prometa, ki je veljala od 14.3. 
 
V načrtu je postopna obnova obratovanja rednih letalskih linij, v okviru katere je bil 29.4. 
opravljen prvi (redni, 1-krat na dan) polet Praga – Amsterdam (KLM), v drugi polovici maja 
načrtujejo s ponovno vzpostavitvijo še nekaterih povezav (Ryanair je napovedal obnovo 
nekaterih poletov v/iz Prage od 15.5. dalje), Eurowings bo dvakrat tedensko letel v Dusseldorf. 
Redno delujoči sta še vedno povezavi s Sofijo in Minskom. Ostali poleti so charterski ali 
repatriacijski leti v/iz Prage ter poleti tovornih letal. 
 
3.5.: MZZ CZ Petříček je predstavil načrt odpiranja meja in potovanj, o katerem se pogaja z 
drugimi državami – Slovenijo vidi v avgustu. 
 
Od 27.4. lahko tuji državljani vstopijo v CZ zaradi opravljanja ekonomskih dejkavnosti ali kot 
študentje iz EU. 
 
Od 27.4. CZ državljane in tujce z dovoljenji za bivanje, ki se na CZ vrnejo od koderkoli iz tujine, 
lahko namesto 14-dnevne karantene predložijo negativni test na COVID-19, ki ni starejši od 4 
dni 
 
Od 14.4. bo v upravičenih primerih iz poslovnih ali zasebnih razlogov dovoljen izhod iz CZ za 
CZ državljane in tujce z dovoljenjem za prebivanje na CZ, a če bo odsotnost daljša kot 24 ur, 
bo po vrnitvi obvezen zdravniški pregled in 14 dnevna karantena. 
 
Od 14.4. se na Češko lahko vrnejo tudi družinski člani (soprogi/e in mladoletni otroci) državljanov 
EU, ki prebivajo na Češkem. Njihovo pot domov je potrebno najaviti veleposlaništvu CZ v državi 
kjer se nahajajo, po prihodu pa morajo v karanteno. 
2.Ukrepi pri potovanjih v tujino in iz tujine 

Od 16.3. CZ državljanom in tujim državljanom z dovoljenjem za bivanje v CZ z veljavnostjo nad 
3 mesece v CZ ni dovoljen odhod v tujino. 

Tuji državljani z dovoljenjem za bivanje v CZ z veljavnostjo nad 3 mesece lahko zapustijo Češko, 
a se v času izrednih razmer ne bodo mogli vrniti na CZ (ukrep je bil posodobljen 30.3.). 

Od 31.3. obvezna 14 dnevna karantena za vse CZ državljane in tujce z dovoljenji za bivanje, ki 
se na CZ vrnejo od koderkoli iz tujine (op. obvezna karantena je prej veljala za tiste, ki so se 
vrnili iz rizičnih držav, za tiste, ki so se vrnili iz varnih držav pa v primeru izkazanih simptomov). 

Od 14. aprila bodo državo lahko zapustili tudi CZ državljani in tujci z dovoljenjem za prebivanje 
nad 3 mesece, ki lahko dokažejo, da je potovanje v tujino potrebno, bodisi iz poslovnih ali 
zasebnih razlogov. V tujini bi se morali vzdržati osebnih stikov in bodo morali ob vrnitvi iti skozi 
zdravstveni pregled in karanteno, če bodo v tujini več kot 24 ur. 

Od 30. 3.2020 za tranzit tujcev (vključno državljanov EU) veljajo pravila za skupinske evakuacije 
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-Od 14.3.2020 do konca izrednega stanja morajo biti zaprte restavracije, izjeme veljajo 
za restavracije, ki nudijo razvoz hrane ali jo podajajo prek pultov na ulico. 

-Od 14.3.2020 do konca izrednega stanja morajo biti zaprte tudi vse trgovine in 
prodajalne, odprte ostajajo le tiste najnujnejše s prehrano, lekarne, bencinske črpalke, 
trgovine z blagom (da si ga ljudje lahko kupijo za šivanje mask), prepovedano je 
opravljane večine storitev. 

-Od 20.3. dalje prepoved opravljanja storitev ne velja več za nepremičninske agencije, 
računovodske servise in davčne svetovalce. 

-Od 27.3. prepoved obratovanja ne velja več za trgovine s ključavnicami, servise strojev, 
trgovine z gospodinjskimi potrebščinami in avtopralnice. 

-Od 19.3. lahko v trgovinah z živili, drogerijah ipd. nad 500m2med  8. in 10. uro 
nakupujejo le starejši od 65 let in invalidi nad 50 let. Omejitev ne velja za lekarne.  

-Od 25.3. imajo v trgovinah pod 500 m2 kupci nad 65 let prednost. 

-Od 9.4. so lahko odprte trgovine s hobi programom, strojno opremo, gradbenim 
materialom in trgovine s kolesi.  

-Od 9.4. morajo vsi trgovci na drobno, tisti, ki jim je bila prodaja dovoljena že prej in tisti, 
ki bodo na novo lahko odprli trgovine, upoštevati strožje higienske ukrepe - v svojih 
prostorih bodo morali zagotoviti vsaj dva metra med kupci, postaviti razkužila za najbolj 
izpostavljeno blago in nositi rokavice. 

-Zaprti so hoteli; od 26.3. hoteli lahko sprejmejo goste zaradi opravljanja dela (npr. 
čezmejni delavci) ali tujce, ki čakajo na vrnitev v domovino. 

-Od 7.4. lahko obratujejo zbirna mesta, zbirna dvorišča in objekti za kompostiranje. 

20.4. se je začelo postopno sproščanje odpiranja trgovin in storitev, ki bo predvidoma 
zaključeno 25.5. 

5.Ukrepi na področju šolskih obveznosti in izobraževanja 

-Od 11.3. je odpovedan pouk na vseh izobraževalnih ustanovah, razen vrtcev; 30.3. so 
v vseh mestnih četrtih v Pragi in nekaj drugih mestih kljub temu postopoma odredili 
zaprtje vrtcev, katerih ustanovitelj so; večina zasebnih ustanov ostaja odprtih. 

-1.4.: Vpis prvošolčkov v osnovne šole za naslednje šolsko leto je potekal brezkontaktno 
(elektronsko ali po navadni pošti) in brez prisotnosti otrok. 

-Ministrstvo za izobraževanje je prilagodilo šolski koledar in termine sprejemnih in 
zaključnih izpitov (sprejet poseben zakon). 

-Guvernerji in župan Prage po potrebi zagotovijo kapacitete za varstvo otrok od 3 do 10 
let za delavce v policiji, varnosti, zdravstvu itd. v skupinah do največ 15 otrok. 

-27.4.: Minister za šolstvo je objavil metodologijo za letošnje ocenjevanje: ocene bodo 

/ repatriacije, ki jih izvaja MZZ, kot tudi za individualne evakuacije preko letališča v Pragi in vseh 
mejnih prehodov: 

Tranzit bo možen samo za enkratno repatriacijo do države izvora in ne za drug namen.  

Tranzit bo možen samo, če bo vsaj 24 ur pred načrtovanim vstopom v CZ z veleposlaništva 
poslana diplomatska nota na MNZ CZ. 

Nota mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek oseb v tranzitu, njihov rojstni datum, 
št. PL, datum in kraj vstopa in izstopa iz CZ, prevozno sredstvo, vključno z registrsko št. ter 
načrtovano potjo skozi CZ. 

Osebe v tranzitu morajo imeti kopijo note pri sebi pri vstopu in tekom celotne poti skozi CZ. 

Med celotno potjo skozi CZ morajo potniki nositi obrazno masko ali drugo zaščito skozi nos in 
usta ter upoštevati vsa druga pravila, ki veljajo v času izrednega stanja na CZ. Če so v tranzitu 
po kopnem, morajo biti postanki omejeni na najmanjše število. Tranzit mora biti izveden v največ 
24 urah. 

-V veljavi ostajajo pravila (19.3.2020), za voznike avtobusov, ki opravljajo evakuacijske prevoze:  

Pošiljanje diplomatske note na MNZ CZ 24 ur pred prihodom na Češko 

Nota mora vsebovati datum in okvirno uro prihoda in odhoda iz CZ, mejni prehod vstopa in 
izstopa, podatke o trasi poti na Češkem ter pričakovano število evakuiranih potnikov 

V enem vozilu sta lahko le dva voznika. 

Voznik mora pri vstopu pokazati kopijo note, ki jo je poslalo veleposlaništvo 

V primeru, da voznik prihaja iz visoko rizičnih držav, ki jih določi MZ, mora imeti voznik potrdilo, 
ki ni starejše kot 4 dni, da ni okužen 

V celotnem času zadrževanja na Češkem morajo vozniki in evakuiranci nositi masko čez nos 
in usta. 
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temeljile na ocenah iz februarja in prve dekade marca, Učitelji morajo ocenjevati v dobro 
učencev. Učenci zaključnih letnikov letos ne bodo padli.   

6.Ukrepi v prometu 

-Od 14.3. dalje je prepovedano obratovanje rednih mednarodnih avtobusnih, vlakovnih 
in vodnih linij; mednarodni leti pa so mogoči le z letališča V. Havla v Pragi. 

-Do preklica je suspendirana prepoved vožnje tovornjakov nad 7,5 t po avtocestah ob 
nedeljah in državnih praznikih. 

7.Ukrepi na socialnem področju 

-V času izrednih razmer lahko vlada v dogovoru z guvernerji študentom različnih 
socialnih smeri odredi delo v socialnih ustanovah. 

-Od 28. 3. so prepovedani obiski v socialnih ustanovah. 

-Domovi za starejše morajo 10% postelj rezervirati za bolnike s COVID-19, 2x dnevno 
morajo oskrbovancem meriti temperaturo. 

-Sprejem v dom za starejše in podobne socialne ustanove je možen samo na podlagi 
negativnega testa, hkrati pa morajo biti ti nameščeni v posebnem prostoru v 14-dnevni 
karanteni. 

-Od 16.3. oskrbovanci ne smejo zapuščati domov. 

-Guvernerjem in županu Prage se naloži, da v sodelovanju z občinami poskrbijo za 
brezdomce ali žrtve nasilja v družini, ki so okuženi ali jim je bila odrejena karantena; o 
objektih za namestitev morajo poročati MZ. 

-Sprejem novele Zakona o zdravstvenem zavarovanju, po kateri zaposleni starši, ki 
skrbijo za otroke v času, ko so šole zaprte, nadomestilo v višini 60% plače prejemajo 
ves čas dokler trajajo izredne razmere oz. so šole zaprte in ne samo prvih 9 dni oz. 16 
dni v primeru otroka s posebnimi potrebami (op. izplačilo v tem času je obveznost 
delodajalca). Starostna meja otrok je z 10 dvignjena na 13 let. Ukrep bo veljal 
retroaktivno od uvedbe izrednih razmer. Za pripadnike vojske, policije in gasilce 
nadomestilo za nego otrok do 13. leta znaša 100% njihove plače. 

-17.4.: Vlada je sprejela predlog novele Zakona o zdravstvenem zavarovanju, po kateri 
bi zaposlenim staršem, ki skrbijo za otroke v času, ko so šole zaprte, od 1.4.2020 
pripadalo nadomestilo v višini 80% plače (zakon gre še v parlamentarno proceduro). 

8.Ukrepi na področju zdravstva 

-24.3. dijakom in študentom zadnjega letnika medicine je bila naložena delovna 
obveznost; 

-2.4. je bila preklicana splošna prepoved izvoza, MZ pa je pripravilo nov seznam zdravil, 
za katera je državnemu inštitutu za zdravila potrebno poročati o izvozu 
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-Od 28.3. so razen redkih izjem prepovedani vsi obiski v bolnišnicah in prisotnost pri 
porodu. Od 16.4. je ponovno dovoljena prisotnost očetov pri porodu. 

-Od 25.3. zdravilišča ne smejo sprejemati novih pacientov za rehabilitacijo, postelje in 
osebje pa morajo dati na voljo za zdravljenje bolnikov COVID-19. 23.4. je bila ta 
prepoved ODPRAVLJENA; velja omejitev 1 oseba/sobo in omejitve pri skupinskih 
obrokih in terapijah. 

-Sprejetih je tudi vrsta protokolov pri zdravljenju v bolnišnicah. 

-20.4.: začetek izvajanja nekaterih elementov pametne karantene v vseh regijah (s 
hitrejšim testiranjem in ugotavljanjem stikov okuženih na podlagi mobilnih in bančnih 
podatkov, ob pogoju soglasja); polno delovanje pametne karantene se pričakuje od 1.5. 
dalje. 

-23.04. se je v okviru posebne študije v 5 regijah po državi začelo testiranje 27.000 
prostovoljcev z namenom ugotoviti kolikšen delež prebivalstva je v telesu že razvil 
protitelesa zoper COVID-19 in kolikšen delež oseb je okužbo prestal brez simptomov. 
Rezultate pričakujejo v začetku maja in bodo služili kot osnova za odločanje o 
rahljanju/ponovni uvedbi ukrepov za zajezitev epidemije. 23.4.: Iz Prage in Brna so 
poročali o velikem interesu ljudi za vključitev v splošno testiranje (čakali po več ur pred 
začetkom in v kratkem času zapolnili predvidene kapacitete za prvi dan). 

-20.4.: vlada je zaradi povečanih stroškov izvajalcev zdravstvene dejavnosti zaradi 
COVID-19 sprejela predlog novele zakona o zdravstvenem zavarovanju, po kateri bi bil 
prispevek za zavarovance ki ga plačuje država (otroke, upokojence, brezposelne,) od 
1.6.2020 višji za 500 CZK (18,5 EUR)/ mesec in od 1.1.2021 višji še za 200 CZK/mesec; 
v zdravstveno blagajno se bo tako letos iz državnega proračuna nateklo dodatnih 21 
mlrd, drugo leto pa 50 mlrd CZK. 

-Projekt e-maska: prostovoljna telefonska aplikacija, ki na podlagi Bluetoooth da 
informacijo o osebah z isto aplikacijo, ki so bile v bližini; vključenih že 100.000 imetnikov 
telefonov. 

22.4.: po izglasovanem vetu v Senatu danes predlog zakona, ki bi v času krize omogočil 
zdravnikom iz tretjih držav opravljati delo tudi brez opravljenega strokovnega izpita v 
Poslanski zbornici ni dobil potrebne absolutne večine in torej ni bil sprejet. 

Sproščanje ukrepov: 

Od 1.5. uporaba zaščitnih mask ni obvezna več za osebe z duševnimi motnjami, 
napovedovalce, če so sami v studiu, za glasbenike in igralce, ki snemajo (ob pogoju 
negativnega testa, ki ni starejši od 4 dni in ki ga bodo morali ponoviti vsakih 14 dni), za 
otroke do 7 let v vrtcu 

-30.4. je vlada odločila, da se bodo od 11.5. naprej lahko odvijali športni, kulturni in 
družabni dogodki z do 100 udeleženci. Velja za kino, gledališče, koncerte, poroke in 
bogoslužja.  

30.4. je vlada sprejela izjemo, da bo ob maši kardinala Duke, posvečeni 75. obletnici 
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konca 2. sv. vojne, ki bo 5. maja in kjer bo prisoten PR Zeman, lahko navzočih 60 ljudi 

Vlada je ponovno revidirala načrt za hitrejše sproščanje ukrepov: 

o 11.5. (in ne 25.5.). se odpirajo tudi gledališča, kino, cirkusi in drugi prireditveni prostori 
z udeležbo do 100 ljudi. 

o 11.5. se začnejo tudi športni treningi v notranjih prostorih. 

o 11.5. se na univerze lahko vrnejo študentje in imajo predavanja in seminarje v 
skupinah do 15 ljudi; pri praktičnih vajah ni omejitve pri številu sodelujočih 

o 11.5. se ponovno lahko začnejo krožki za otroke in mladino v skupinah do 15. 

-20.4. bodo ponovno odprte obrti, kmečke tržnice in prodajalne rabljenih avtomobilov in 
avtosaloni,  

-27.4. odprtje obratov do 2500 m2, ki niso v sklopu velikih nakupovalnih centrov, večjih 
od 5000 m2, ki nimajo lastnega vhoda od zunaj; telovadnice, fitnessi itd. – brez možnosti 
uporabe skupnuih garderob, tušev; bogoslužbja do 15 oseb, knjižnice, zunanji prostori 
živalskih vrtov z elektronsko prodajo vstopnic in največ 150 obiskovalci/ha; 

-11.5. vse trgovine v trgovskih centrih, restavracije, bifeji, pubi, ki prodajajo skozi okno 
ali strežejo na vrtu ali terasi; frizerski saloni, saloni za manikuro, muzeji, galerije, zunaji 
prostori gradov, zunanje športne aktivnosti brez gledalcev 

-25.5. notranje prostori restavracij, hoteli, kampi, gledališča, tatoo saloni, družabne, 
športne in kulturne prireditve – število udeležencev bo določeno naknadno 

- 14.4. je bil sprejet načrt postopnega odpiranja izobraževalnih ustanov.  

- 14.4. je vlada odločila, da lahko bolnišnice postopoma spet izvajajo nenujne operacije 
in druge preglede, določene kapacitete pa morajo zdravstvene ustanove še vedno imeti 
rezervirane za potrebe bolnikov COVID-19. 

SK 

24.4. Delni preklic ukrepa po, katerem je vstop v trgovine za osebe nad 65 let je dovoljen 
le od ponedeljka do petka izključno med 9.00 – 11.00. Po novem lahko starostniki 
nakupujejo kadar koli, od 9.-11. ure pa lahko nakupujejo le oni.  
 
6.4.: Omejitev gibanja med velikonočnimi prazniki 8.-13.4. Nadzor bodo izvajale 
mešanje patrulje policije in vojske.  
 
1.4.: Od 3.4 do 9.4. bo potekalo testiranje prebivalcev marginaliziranih romskih 
skupnosti (na vzhodu Slovaške). Cilj testiranja je ugotoviti dejansko stanje in preprečiti 
nenadzorovano širjenje novega korona virusa v romskih skupnostih, kamor se je 
nenadzorovano vrnilo približno1.500 oseb. Najprej bodo testirali vse, ki so se vrnili iz 
tujine.  
 
Od 30.3. do nadaljnjega se podaljšuje:  
a) zaprtje vse maloprodajnih obratov, obratov v nakupovalnih središčih, obratov, ki 

[Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu z 28. členom schengenskega zakonika na vseh 
notranjih mejah od 8.4. do 27.5.] 

30.4.: Centralni krizni štab je sprejel dodatne ukrepe glede izjem od obvezne 14-dnevne 
karantene, ki od 1.5. veljajo za:  
1) Nosilce diplomatskih potnih listov (predložitev negativnega Covid-19 testa ni potrebna). 
2) Starše mladoletnih otrok, ki v SK vstopajo z namenom deljenega starševstva ali stika z 
otrokom (potrebna predložitev sodne odločbe ali starševskega dogovora in takojšnje obvestilo 
pristojnemu ministrstvu SK). 
3) Dnevne migrante: ti morajo imeti od 1.5. le potrdilo o delu (ne pa tudi negativnega Covid-19 
testa). Dnevni migranti so osebe, ki živijo v 30km obmejnem pasu in se na delo vozijo s SK v 
CZ, HU in AT oz. obratno. Po novem jih lahko spremljajo tudi mladoletni otroci.  
4) Rezidente SK, ki v AT, CZ, PL in HU odhajajo zaradi vpisa v vrtec, šolo ali na univerzo (ob 
pogoju predložitve ustreznega potrdila). Če je bivanje v tujini daljše od 24 ur, je treba najkasneje 
peti dan opraviti Covid-19 test in se do njegovega negativnega izvida podvreči samoizolaciji; 
5) Osebe, ki v SK vstopajo, da bi opravili sprejemni ali zaključni šolski izpit ali iz 
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ponujajo storitve razen tistih, o katerih smo že poročali v sobotnem poročilu,   
b) prepoved strank v restavracijah (dovoljena dostava hrane na dom ali prevzem hrane 
v restavraciji), 
 
Od 30.3. do nadaljnjega začenjajo veljati: 
a) strožji higienski ukrepi za odprte obrate 
b) Nedelje so namenjene dezinfekciji trgovin/obratov, zato so zaprte vse trgovine, razen 
veterinarske ambulante, dežurne lekarne, lekarne v bolnišnicah in pri urgentnih centrih, 
javne lekarne in lekarne v bolnišnicah) 
c) ločen nakupovalni čas – od 9.00 do 12.00 ure – za starejše nad 65 let v trgovinah z 
živili, mesom, s kruhom, pecivom, sadjem in zelenjavo ter v drogerijah. 
 
24.3. vlada pripravila okrog 40 novih ukrepov, mdr.: 
- ukinitev brezplačnih železniških prevozov za študente   
- maksimalna okrepitev komunikacije z državljani, tudi preko javne in zasebnih radijskih 
in televizijskih postaj 
- vse trgovine med 9. in 12. uro so odprte samo za upokojence, medtem ko bodo ob 
nedeljah vse trgovine zaprte; 
- v trgovinah, uradih in drugih stavbah, kjer se nahaja več ljudi, je potrebno upoštevati 
vsaj 2 metrsko varnostno razdaljo; 
- obvezno nošenje mask oz. obraznih rut / šalov izven doma; 
- od 31. marca bo treba ljudem pri vstopu v bolnišnice, trgovine, tovarne itn. izmeriti 
telesno temperaturo; 
- vlada se bo začela pogajanja s češko vlado glede nakupa zdravil Darunavir in 
Ribavirin, katerih izvoz je Češka prepovedala. 
- MO in MNZ SK bosta zagotovili prisotnost policije in vojske pred bolnišnicami, v katerih 
bolniki ne upoštevajo ukazov zdravstvenega osebja. 
- MO SK bo izbralo pripadnike vojske, ki jih bodo usposobili za pomožno zdravstveno 
osebje; 
 
16.3.: Sprejeta izjema – po novem so lahko odprte avtopralnice, avtoservisi, vulkanizerji, 
čistilnice in pralnice.  

Sproščanje ukrepov: 

6.5. se družno začenjata 2. in 3. faza sprostitvenih ukrepov. Odtlej bodo odprte vse 
trgovine (razen velikih nakupovalnih središč, ki naj bi se odpirala šele v 4. fazi) ne glede 
na kvadraturo. Odpirajo se zunanje turistične znamenitosti, storitve kot so frizerstvo, 
pedikura in manikira, taksi službe in terase lokalov. V trgovinah še naprej velja pravilo 
enega kupca na 25 m2, dezinfekcija rok ali rokavice. Na vrtovih restavracij bosta lahko 
pri eni mizi sedeli največ dve osebi oz. ena družina. Med mizami bo moral biti vsaj 2-
metrski razmik. Verniki bodo lahko ponovno obiskovali maše (velja pravilo dveh metrov 
razdalje; PV je pozval cerkev, naj organizira posebne maše za starejše vernike). Od 
srede se bodo lahko organizirale poroke. Odprejo se tudi knjižnice, galerije, muzeji, 
živalski vrtovi itn. Hoteli, penzioni in drugi ponudniki nastanitev bodo lahko začeli nuditi 
kratkoročne nastanitve (pogoj: sanitarije v vsaki sobi), ne pa tudi prehrane v 
restavracijah v notranjih prostorih. Za taksiste bo veljalo, da stranka sedi ločeno od 

dijaških/študentskih domov pobrali svojo lastnino (potrebno je potrdilo ter negativen test na 
Covid-19, ki ni starejši od 96 ur); 
7) Izjema od karantene se razširja tudi na zdravstveno osebje in socialne delavce s stalnim ali 
začasnim bivališčem v SK, ki delo opravljajo v AT zveznih deželah Dunaj, Spodnja Avstrija in 
Gradiščansko, pod pogojem, da imajo s seboj potrdilo o delu ter negativen test na Covid-19, ki 
ni starejši od 96 ur. 
8) Veljavnost negativnega testa na Covid-19 se pri izjemah od karantene zaradi posebnih 
zdravstvenih okoliščin ali starosti podaljšuje z 48 na 96 ur. Mlajši od treh let negativnega testa 
ne potrebujejo. 
 
29.4.: Od 1. maja bodo morali dnevni migranti s seboj imeti le potrdilo o delu. Dnevni migranti 
so osebe, ki živijo v 30km obmejnem pasu ter se na delo vozijo s SK v CZ, HU in AT oz. obratno.  
 
Centralni krizni štab je 17.4. sprejel nove ukrepe glede izjem, ki veljajo v primeru obvezne 14-
dnevne karantene: 
  
1) Od 1. maja bodo morali dnevni migranti s seboj imeti (poleg potrdila o delu) tudi negativen 
test na covid-19, ki ne bo smel biti starejši od 30 dni. Dnevni migranti so osebe, ki živijo v 30km 
obmejnem pasu ter se na delo vozijo s SK v HU in AT oz. obratno. 
 
2) Od 20. aprila je zdravstveno osebje s stalnim ali začasnim bivališčem na Slovaškem, ki 
delo opravljajo v čeških regijah Jihomoravska, Zlín, Moravskosliezska, Olomouc, vključeno na 
seznam oseb, za katere ne velja 14-dnevna karantena, pod pogojem, da imajo s seboj potrdilo 
o delu ter negativen test na COVID-19, ki ni starejši od 48 ur. 
 
3) Osebe, ki jim ob prihodu na Slovaško ni potrebno v državno karanteno (v državne 
ustanove) morajo predložiti novo zdravniško potrdilo, ki potrjuje njihovo zdravstveno stanje (npr. 
nosečnica potrdilo o nosečnosti, srčni bolnik potrdilo kardiologa ipd.). Prav tako morajo predložiti 
dve kopiji negativnega testa na covid-19, ki ni starejši od 48 ur. V kolikor ne predložijo teh 
dokumentov, morajo v državno karanteno. 
 
4) Na seznam oseb, za katere ne velja karantena, so bili dodani vozniki tovornih vozil, 
posadke plovil ali strojevodje, ki na ozemlje Slovaške potujejo z drugimi prevoznimi sredstvi. 
Predvideva se, da gredo do kraja na Slovaškem, od bodo tovor odpeljali iz države. Naštete 
osebe morajo s seboj imeti potrdilo delodajalca.  
 
5) V 14-dnevno karanteno prav tako ne bo potrebno osebam, ki a) vstopijo na ali izstopijo s 
Slovaške zaradi zdravljena težkih bolezni, b) policajem, ki so v tranzitu čez ozemlje SK z 
namenom, da izpolnijo naloge, ki izhajajo iz članstva v EU, ter pripadniki vojske SK ter zveze 
NATO. c) Za tranzit državljanov EU, ki se vračajo v domovino čez Slovaško brez postanka na 
Slovaškem. 
 
MZEZ SK bo pripravilo nov obrazec za osebe, ki se želijo vrniti na Slovaško, ki ga bo potrebno 
izpolniti najmanj 72 ur pred potovanjem. Osebe, ki se registrirajo in dejansko pripotujejo na 
navedeni datum in mejni prehod, bodo na meji prednostno obravnavane. 

Država od polnoči od 2.4. dalje ne bo več sprejemala prošenj za repatriacijo. Razlog za to je, 
da mnogi slovaški državljani ne izkoristijo možnosti organizirane repatriacije, čeprav so za njo 
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voznika (brez uporabe klimatske naprave). 

Od 21.4. nošenje mask ni obvezno za:  
- otroke do 2 let starosti,  
- osebe v naravi, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, če so od drugih oddaljeni najmanj 
20m,  
- avtistične osebe,  
- osebe v avtu, če so iz skupnega gospodinjstva 
- šoferje javnega prevoza, če sedijo v ločeni kabini.  

21.4. 4-fazni načrt postopnega odpiranja trgovin, storitev, služb itd. Odpiranje faz v 2-
tedenskem presledku od 22.4. dalje. Izvedba faz je odvisna od povprečnega št. na novo 
odkritih okužb (<100-ja, 100-150 ostane 1. faze, >150 ukine se 1. faza oz. vse faze v 
veljavi). 1. faza: trgovine in storitve/službe do 300 m2 (V nakupovalnih središčih bodo 
lahko odprte le živilske trgovine, drogerije in lekarne.); prodaja obrokov prek prodajnega 
okenca: javne športne površine: brezkontaktni šport, brez slačilnice, brez občinstva, 
brez WC; nastanitev: dolgoročna, brez obrokov; zunanji trgi; prodajalne novih in 
rabljenih avtomobilov. 

zaprosili ali pa za njo zaprosijo le formalno.  

S HU in AT – z obema državama se je SK dogovorila glede prehajanja meje za dnevne delavce 
migrante, ki živijo v 30km obmejnem pasu. 

17.3.: Podpisan sporazum z Madžarsko, ki omogoča Slovakom, ki živijo do 30 km od meje prost 
vstop na Slovaško in nazaj domov na Madžarsko. 

15.3.: Na Slovaško lahko vstopijo le državljani SK, ki imajo začasno/stalno prebivališče v tujini 
v pasu do 30 km ob slovaški meji in dnevno potujejo na delo na SK. Pri sebi morajo imeti potrdilo  
delodajalca. Za te osebe ne velja 14-dnevna karantena. Slovaški državljani, ki živijo na SK, delo 
pa opravljajo v tujini, morajo ali ostati ali na SK ali v tujini (z izjemo oseb zaposlenih v zdravstvu). 

14-dnevna karantena ali samoizolacija ne velja tudi za voznike tovornjakov, pilote, strojevodje 
itn. 

RO 

Predsednik Romunije Klaus Iohannis je 4. maja sporočil, da izrednega stanja po 14. 

maju ne bo podaljševal, ampak bo Romunija prešla na stanje pripravljenosti na izredno 

stanje.  

Izredno stanje je podaljšano do 14.5. Odlok PR Iohannisa je 16. 4. potrdil tudi parlament.   

16.4.: Izdana je bila 9. vojaška odredba, ki določa: 

Iz obveznosti karantene so izvzeti čezmejni delavci (Madžarska, Bolgarija). 

Določa pogoje o zdravstvenem stanju osebja na plovilih in nujnost navigacijskega 

osebja na plovilih. 

Ohranja odprte tržnice z živili, a določa obveznost njihovih upraviteljev, da poskrbijo za 

fizično distanco med ljudmi in za zaščito pred virusom. 

13.4.: Romunija bo začela s proizvodnjo ventilatorjev (respiratorjev) sodelovanju s 

francosko skupino Renault in lokalno podružnico Dacia, potem ko je ameriško podjetje 

zagotovilo patent za izdelavo aparature. Informacijo je v medijih potrdil predsednik 

vlade. 

Ministrstvo za obrambo je ločeno zasnovalo tudi svoj lastni ventilator, ki ga trenutno 

preizkušajo. 

Pogodbe s tujimi dobavitelji medicinskih ventilatorjev pa je Romunija odpovedala po tem 
ko so številne države prepovedale izvoz medicinske opreme. Romunija ima približno 
1300 sanitarnih prezračevalnikov in še 300, ki jih lahko po potrebi dodatno namestiti v 
enota za intenzivno nego. 
12.4. Minister za zdravje je izdal novo odredbo, s katero je odobril poseben protokol o 
ravnanju po smrti bolnikov, okuženih z novim koronavirusom. Protokol določa stroga 
pravila za zaposlene v pogrebnih podjetjih, hkrati pa tudi hiter postopek za pokop tistih, 

28.4.: Vojaški odlok #10 podaljšuje ukrep ukrep začasne prekinitve letov v Avstrijo, Belgijo, 

Švico, ZDA, VB, Nizozemsko, Francijo, Nemčijo, Italijo, Turčijo in Iran ter iz teh držav v Romunijo 

za vsa letališča v Romuniji za obdobje do 14. maja 2020. Takrat poteče tudi ukrep izrednih 

razmer in Vlada RO napoveduje prve ukrepe za normalizacijo. 

16.4. Podaljša se ukrep začasne prekinitve letov v Avstrijo, Belgijo, Švico, ZDA, VB, 

Nizozemske, Turčij, Irana, Italiji, Franciji in Nemčiji ter iz teh držav v Romunijo za vsa letališča 

v Romuniji za obdobje 14 dni. 

Določitev mejnih prehodov romunsko-bolgarske državne meje: Giurgiu-Ruse in Calafat-Vidin. 

To velja tudi za kmete s kmetijsko mehanizacijo in dnevne migrante. 

 
Vlada je prekinila vse lete s Francijo in Nemčijo. V veljavi je še prekinitev letov s Kitajsko, Italijo 
in Španijo. 
 
21.3.: Romunska vlada je sprejela vojaško odredbo, ki med drugim določa o omejitvi vstopa v 
državo in po kateri je tujim državljanom ali osebam brez državljanstva prepovedan vstop na 
romunsko ozemlje prek mejnih prehodov, razen tistih, ki državo potujejo po tranzitnem koridorju, 
organiziranem s sporazumom s sosednjimi državami. 

Izjemoma bo dovoljeni vstop na romunsko ozemlje tujim državljanom in osebam brez 
državljanstva, ki spadajo v naslednje kategorije: 

- Družinski člani romunskih državljanov 

- Družinski člani državljanov držav EU ali EGP ali Švice s prebivališčem v Romuniji 

- Osebam z vizumom za daljše bivanje, dovoljenjem za prebivanje ali enakovrednim 
dokumentom, ki ga je izdala romunska vlada v skladu z uredbo št. 194/2002 o urejanju tujcev v 
Romuniji ali enakovrednim dokumentom, ki so ga izdali organi druge države  v skladu z 
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ki so umrli, potem ko so bili okuženi z novim virusom. 
 
9. 4. ob 23:00 Vlada RO je izdala vojaško odredbo #8, ki uvaja nekaj dodatnih ukrepov: 
Romunska podjetja ne morejo več izvažati piškotov, olja, sladkorja, žit in drugih živilskih 
izdelkov, sprostitev prepovedi komercialnega ribolova, čebelarjenja in popravila vozil, 
posebni ukrepi za prosilce za azil in druge centre za ranljive osebe 
začasna ustavitev letov Romunija - Španija, podaljšana za nadaljnjih 14 dni. 
 

29.3. je notranji minister podpisal vojaško odredbo 4. Z njo so nekatere ukrepe 

modificirali. Tako lahko starejši od 65. leta gredo v trgovine med 11. in 13. uro, nomejeno 

do zdravnika, s hišnimi ljubljenčki pa gredo lahko na sprehod med 20. in 21. uro.  

 

Predpisana je samoizolacija članov posadk (letala, ladje) in voznikov kamionov, da ne 

bi okužili svojih družin. 

 

24.3.: Vojaški odlok št. 3– poostreni ukrepi proti širjenju epidemije COVID-19 v Romuniji 

- odlok o splošni prepovedi gibanja na prostem z nekaj izjemami (delo, nakup hrane, 

oskrba ipd.): 

- dodatni ukrepi za zaščito prebivalcev starejših od 65 let 

- dovoljenje za pomoč vojske civilnim organom reda in miru 

 

16.3.: V ponedeljek, 16.03.2020, jr ob 15:00 uri stopil v veljavo dekret, preko katerega 

PR za obdobje 30 dni razglaša izredno stanje na celotnem ozemlju Romunije.  

Z namenom preprečevanja širjenja COVID-19 in upravljanja posledic epidemije, bodo v 

omenjenem obdobju progresivno, proporcionalno s hitrostjo širjenja virusa znotraj 

skupnosti in pritiska kritičnih primerov obolelih na romunsko zdravstveno ter ostalo 

kritično infrastrukturo, omejene naslednje, sicer z romunsko ustavo zagotovljene 

pravice in svoboščine posameznikov.  

Postopna omejitev individualnih pravic in svoboščin bo priporočena odločevalce na 

podlagi preiodičnih ocen epidemiološke situacije s strani Nacionalnega komiteja za 

nujne situacije, uvedba omejitev je odslej prerogativa PV, njihova implementacija pa je 

prerogativa MNZ. V obdobju trajanja izrednaga stanja sta PV in MNZ prvi, oz. drugi 

odločevalec v Romuniji ter imata zakonsko pravico izdajanja vojaških odlokov. 

Sproščanje ukrepov: 

5.5. Načrtovani ukrepi po 15. maju vključujejo odprtje parkov (a ne otroških igrišč), 

odprtje hotelov (a ne tudi restavracij) ter preklic obvezne izjave o osebni odgovornosti. 

4.5.: PV Ludovik Orban napovedal sproščanje trgovinske dejavnosti (razen 

nakupovalnih centrov) in odprtje manjših hotelov 15. maja. Manj omejeno bo tudi 

gibanje, saj se bo seznam razlogov za potovanje izven kraja bivanja precej podaljšal. 

Hkrati vlade še tuhta kdaj in pod kakšnimi pogoji odpreti restavracije. 

zakonodajo EU 

- osebe, ki so v RO zaradi poklicnih razlogov, ki jih zagotavlja vizum, dovoljenje za prebivanje 
ali enakovreden dokument 

- Diplomatsko ali konzularno osebje, osebje mednarodnih organizacij, vojaško osebje ali osebje, 
ki zagotavlja humanitarno pomoč 

- Potniki v tranzitu, vključno s tistimi, ki se vračajo v domovino v okviru konzularne zaščite 

- Potniki, ki potujejo z nujnimi potrebami (medicinski ali družinski) 

- Ljudje, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali iz drugih humanitarnih razlogov 

17.3.: Vozniki tovornih vozil z nosilnostjo več kot 3,5 ton morajo imeti na mejnem prehodu in 
nositi individualna zaščitna sredstva, kot so razkužila, rokavice, obrazna maska  in document, 
ki potrjuje pot potovanja do cilja. 

Vozniki omenjenih vozil, ki prihajajo z ali so prešli skozi "rdeča območja" ali "rumena območja", 
niso uvrščeni v karanteno ali v samoizolacijo, če na mejnem prehodu ne pokažejo simptomov, 
povezanih s korovirusno okužbo SARS -CoV-2. 
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Romunija načrtuje večji paket ukrepov sproščanja okrog 15. maja. Trenutno se 

obolelost bliža vrhu in naj bi ga dosegla nekaj dni pred 1. majem. Dodatno nevarnost 

predstavlja tudi velika noč (ta vikend po pravoslavnem koledarju), zato rahljanja v 

nobenem smislu do 25. aprila ni pričakovati.  

14.4.: PV Ludovik Orban je napovedal, da se je Vlada RO ta teden začela pripravljati 

na postopno rahljanje ukrepov, ki se bo zgodilo po 15. maju. 

Vrh epidemije Romunija pričakuje v naslednjih 10 dneh, potem pa se bodo začeli 

postopni procesi. Na nekaterih področjih bodo ukrepi spoščanja hitrejši, na nekaterih pa 

izjemno postopni in bodo korak po koraku spoščani še v naslednjih 12 mesecih. Delovna 

mesta bodo morala biti drugače organizirana, javna infrastruktura uporabljana 

drugače,…  

Napovedal je tudi, da bi lahko začeli šole odpirati 15. maja (najprej srednje šoile), če 

bodo razmere kazale na izboljšanje. Romunija bo izvedla tudi maturo, zaključne izpite 

in ocenjevanja. Nekatera bodo modificirana vsebinsko ali časovno. 

BG 

5.5.: Vlada je najavila, da izredno stanje ne bo podaljšano po 13. 5. ter v parlament 

predložila zakon, ki bo omogočala izvajanje nekaterih ukrepov tudi po koncu izrednega 

stanja. Parlament bo zakon obravnaval 8.5. 

30.4.: Začetek zdravljenja s krvno plazmo darovalcev s razvitimi protitelesi.  

29.4.: Odločitev o zaprtju šol do konca šolskega leta, učenci bodo v šole prišli le zaradi 

opravljanja zaključnih izpitov. 

29.4.: Začetek množičnega testiranja v domovih za starejše v Sofiji. 27. 4. – Najava 

začetka množičnega testiranja v Plovdivu (2. največje BG mesto) na vzorcu 1000 

naključno izbranih prebivalcev. 

27.4. Najava začetka množičnega testiranja v Plovdivu (2. največje BG mesto) na 

vzorcu 1000 naključno izbranih prebivalcev. 

24.4.: Podaljšan odlok (sprejet 11.4) o obveznem nošenju obraznih zaščitnih mask v 

odprtih in zaprtih javnih prostorih do 13.5. 

24.4.: Glavni zdravstveni inšpektor je napovedal začetek zdravljenja s krvno plazmo v 

naslednjem tednu. 

23.4.: Zaradi začetka ramazana uvedena začasna (24. - 26. 4.) prepoved vstopa oseb 

in vozil iz Turčije preko treh mejnih prehodov (Lesovo, Kapitan Andrejevo, Malko 

Turnovo), izjeme so tovorna in medicinska vozila. Vrhovni BG mufti je za čas ramazana 

izdal ukaz o zaprtju mošej  o izvajanju verskih obredov on-line ali zunaj mošej. 

22.4.: Ponovna prepoved izvoza osebne zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo 

(izjema EU).  

6.5.: Odprava prepovedi medmestnega potovanja. 
 
27.4. Odprava prepovedi vseh letov v/iz Združenega kraljestva, uvedena 16. 4. 
 
16.4. Po napovedi Wizzaira, da bo ponovno vzpostavil polete med Londonom in Varno (trikrat 
tedensko), so bolgarske oblasti danes izvedbo letov prepovedale. 
 
30. 3. je bila do 12. 4. podaljšana prepoved potniških letov iz Kitajske, Južne Koreje, Irana, Italije 
in Španije ter podaljšana zaustavitev mednarodnih potniških železniških povezav s sosednjimi 
državam. 
 
Prehajanje bolgarskih kopenskih meja za potnike je z zaostritvijo ukrepov še s strani GR in RO 
(25.3.) praktično onemogočeno. 
 
23.3. situacija je vedno težja na bolgarsko-turški meji, kjer je kolona tovornjakov že daljša od 50 
km in povprečna čakalna dobra daljša od 3 dni. Sicer mejo lahko prehajajo samo tovorna vozila, 
potniki pa ne. Tovorni promet na meji z GR (Kulata) je intenziven in upočasnjen, vendar poteka 
brez večjih zastojev. 
 
19.3. je sprejeta prepoved vstopa za državljane tretjih držav (ne-EU). Začasna prepoved bo 

veljala od polnoči (00:00, 20.3.2020) do 17.4.2020. Prepoved velja za vse državljane tretjih 

držav, za vse mejne prehode (letališča, pristanišča in kopenske prehode) in za vsa prevozna 

sredstva.  

Z 18. 3. je začela veljati 14-dnevna prepoved vstopa v Bolgarijo za potnike iz Kitajske, Irana, 

Bangladeša, Indije, Maldivov, Nepala, Šrilanke, Španije, Italije, Južne Koreje, Velike Britanije, 

Francije, Nizozemske, Nemčije, Švice, z izjemo oseb, ki imajo v BG stalno prebivališče in 

njihovih družinskih članov. 
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22.4.: Oprostitev plačevanja carin in DDV za državne organe pri uvozu sredstev za 

soočanje s covid-19. 

22.4.: Rezultati "masovnih testiranj":  

- Od 400 do sedaj testiranih šoferjev in uslužbencev mestnega pometa v Sofiji je 

okužena zgolj ena oseba. 

- Od 820 do sedaj testiranih prebivalcev Banskega (mesto je bilo v začetku epidemije 

žarišče in pod 14-dnevno karanteno) ima 60 oseb (7,3%) protitelesa, 4 osebe pa 

novoodkrito aktivno okužbo. 

16.4. - Od 00:00 oz. od polnoči 17.4. pa do preklica velja prepoved vstopa in izstopa iz 

glavnega mesta Sofija za osebna vozila in javna prevozna sredstva. Izjeme so tovorni 

promet, posebna vozila (policija itd.) in medicinski delavci. Za osebe, ki se vozijo na in 

z dela, pa je določeno obdobje dveh ur zjutraj in zvečer za prehajanje kontrolnih točk. 

Resničnost podatkov na deklaracijah se bo praviloma preverjala ob vstopu/izstopu in 

ne več naknadno.  

11.4. Sprejet odlok o obveznem nošenju obraznih zaščitnih mask v odprtih in zaprtih 

javnih prostorih. 

11.4. Napoved dezinfekcije cerkva in okolice cerkva za velikonočne praznike. 

10.4. Dosedaj uvedeni ukrepi proti epidemiji podaljšani do 13. 5. (skladno z izrednim 
stanjem) 
 
8.4. Po izteku 14-dnevne karantene v turističnem središču Bansko odrejeno masovno 
testiranje prebivalcev. Vlada je namenila dodatnih 40 mio BGN (cca. 20 mio EUR) 
proračunskih in evropskih sredstev za opremljanje bolnišnic in soočanje s covid-19. 
 
4.4. je parlament potrdil predlog vlade o podaljšanju izrednega stanja za še en mesec, 

do 13.5..  

26.3.: Ministrstvo za zdravje do 12. 4. podaljšalo ukrepe, uvedene za zajezitev epidemije 

(zaprtje šol in vrtcev, restavracij, kulturnih in športnih ustanov, omejitve gibanja idr.); 

parlament suspendiral vsa zasedanja, z izjemo zakonodajnih zasedanj, ki zadevajo 

ukrepe proti epidemiji, ter drugih nujnih zasedanj. 

- krizni štab predlagal uvedbo več ukrepov: 14-dnevno karanteno za vse osebe, ki 

vstopijo v Bolgarijo, testiranje vseh oseb, ki imajo respiratorne težave, ter pripravo 

strategije za odpust ozdravelih iz bolnišnic z namenom hitre sprostitve postelj. 

- Ministrstvo za zdravje napovedalo alokacijo 30 mio EUR za finančno spodbudo 

zdravstvenim in drugim delavcem v boju proti epidemiji (500 eur dodatka k plači za 

14.000 oseb). 

- v zvezi z omejitvijo medmestnega potovanja sprejet pravilnik o prehodih preko 

nadzornih točk. Prehod bo dovoljen le za nujna potovanja – odhod na delo, zdravstveni 

razlogi, pomoč sorodnikom, oskrba z nujnim blagom, vrnitev na kraj bivališča. Potrebno 

17. 3. so bile ukinjene letalske povezave s Kitajsko, Južno Korejo, Iranom, Italijo in Španijo. 

Prepoved ne velja za transport tovora, pošte, državniških in humanitarnih poletov, nujne 

zdravniške pomoči in za tehnične postanke. 

17. 3. je bil suspendiran mednarodni čezmejni železniški promet. Mednarodni vlaki bodo vozili 

le do meje. 

Na mejnih prehodih in na letališčih sicer potnikom merijo telesno temperaturo. Izpolniti morajo 

tudi poseben obrazec z osebnimi podatki, podatki o potovanju ter podati soglasje k izvajanju 

preventivnih ukrepov. Če osebe kažejo simptome okužbe, so napotene na testiranje. Če je 

okužba potrjena, osebi odredijo 14-dnevno karanteno. Osebe, ki so prihajale iz visoko rizičnih 

držav (Kitajska, Južna Koreja, Italija, Španija, Iran), so v vsakem primeru napotili v 

samoizolacijo. 
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priložiti ustrezna dokazila.  

 

25.3.: MNZ je sporočilo, da bo spremenilo način preverjanja/dokazovanja nujnosti 

potovanja glede na zgoraj omenjen ukrep omejitve gibanja po državi. Za pot na delo bo 

potrebno predložiti davčno napoved, iz katere je razviden delodajalec, ali drug dokaz o 

zaposlitvi. V vseh primerih bodo potujoči morali imeti predhodno izpolnjeno deklaracijo 

z vsemi podatki, ki jo bodo morali pustili na kontrolni točki in policija bo lahko resničnost 

navedb preverjala tudi naknadno. 

21.3. je začel veljati ukrep prepovedi gibanja oz. t.i. »lock down«, do preklica: 

- Prepoved obiskov parkov, otroških igrišč ter notranjih in zunanjih javnih površin (psa 
je dovoljeno peljati na sprehod posamezni osebi). 

- Vzpostavljene bodo kontrolne točke na vhodih/izhodih v mesta (prepoved 
medmestnega potovanja), kjer bodo preverjali razlog potovanja. Vstop bo dovoljenj le z 
razlogom potovanja na delo, zaradi zdravstvenih razlogov ali potovanja na naslov 
prebivališča. Slednje bo treba dokazati s potrdilom delodajalca, osebnim dokumentom 
ali zdravniškim potrdilom. 

- Osebam, mlajšim od 60 let, bo prepovedan vstop v trgovine z živili in lekarne od 8:30 
do 10:30. Ta čas bo rezerviran za starejše od 60 leti, ki bodo lahko nakupovali le takrat 

14.3.: Razglašeno izredno stanje za obdobje enega meseca, ki vključuje ukrepe ukinitve 
javnega življenja in zagotavljanja socialne distance. Za kršitelje ukrepov so predvidene 
visoke finančne in zaporne kazni. 

Sproščanje ukrepov: 

6.5.: Odprava prepovedi medmestnega potovanja. 

6.5: Napoved odprtja plaž in kopališč 1. junija (op. v odvisnosti od razmer). 

3.5. Sprejet odlok, ki dovoljuje ponovno odprtje teras in vrtov gostinskih lokalov, ob 
zagotavljanju pravil fizične distance, zaščitnih ukrepov, dezinfekcije, navodil 
zdravstvene inšpekcije in agencije za varnost hrane. 

3.5. Sprejet odlok, ki ponovno dovoljuje ukvarjanje z individualnimi športi na prostem. 
Napoved odprtja plavalnih bazenov. 

3.5. Ponovno odprtje avtošol. 

3.5. Napoved odprave prepovedi medmestnega potovanja, po prazniku, 6. 5. 

1.5.: Ponovno dovoljen obisk mestnih in naravnih parkov ter planin, ob vzdrževanju 
fizične distance. Obisk planine Vitoša nad Sofijo bo dovoljen s 3. 5. 

1.5. Odprava ukrepa o obveznem nošenju mask v zunanjih, odprtih javnih prostorih. Še 
vedno je maska obvezna pri komunikaciji z drugimi osebami, vzdrževati je treba fizično 
distanco. Maska je obvezna tudi v zaprtih javnih prostorih, trgovinah in na javnih 
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prevozih. (11. 4. – sprejet ukrep o obveznem nošenju obraznih zaščitnih mask v odprtih 
in zaprtih javnih prostorih, do 13. 5.) 

28.4. Napoved ponovnega dela avtošol in izvajanja vozniških izpitov ob strogih pogojih. 

26. 4.: Odprtje parkov od 27.4. za starše (do 2 odrasla) z otroci do 12 let v času od 9:30 
do 18:30. Pred in po tem časovnem okvirju bo v parke smeli individualni športniki in 
sprehajalci psov. 

26.4.: PV Borisov je »naročil« ministrstvu za šolstvo, da v najkrajšem možnem času 
predstavi načrt za izvedbo zaključnih izpitov za zadnje letnike osnovnih in srednjih šol 
in da do 10.5. za vse izobraževalne in vzgoje ustanove (tudi univerze in vrtce) pripravi 
in predstavi načrt dela in odprtja za letošnje šolsko leto.  

26.4.: Ministrstvo za turizem je napovedalo, da načrtuje zagon turistične panoge s 1.7. 
Priprave nastanitvenih kapacitet itd. pa bi se začele 15.6. Fokus bo na okrepljenih 
zaščitnih ukrepih in domačih turistih. 

20.4. Delno odprtje zdravstvenih ustanov in ordinacij splošnih zdravnikov od 21.4. za 
redne dejavnosti zdravstvene oskrbe ob strogem spoštovanju ukrepov. Prihod možnem 
zgolj ob predhodnem naročanju in preverjanju simptomov okužbe s covid-19. 
 
20.4. Odprtje tržnic ob pogoju strogega spoštovanja omejitev in ukrepov (obvezno 
nošenje mask, 4-krat dnevno razkuževanje, varnostna razdalja itd.). Odprtje velja samo 
za odprte tržnice. 
 
Od 21.4. ponovna vzpostavitev notranjega železniškega prometa, vključno v/iz Sofije. 
Pogoj posedovanja ustrezne dokumentacije za medmestna potovanja ostaja v veljavi. 

BH 

5.5. ERS: Republiški štab za izredne razmere je zaradi praznika »slave Đurđevdan«, ki 

ga slavi velik del prebivalstva ERS, določil policijsko uro v sredo, 06.05.2020, od 15.00 

ure in se zključi naslednji dan, 07.05.2020, ob 5.00 uri zjutraj. 

Od 07.05. dalje bo omejitev gibanja za prebivalstvo (policijska ura) skrajšana in bo 

trajala od 22.00 (do sedaj je bila od 20.00 ure) do 5.00 ure zjutraj naslednjega dne. 

29.4.: Predsedstvo BiH je dalo Svetu ministrov BiH 24 ur za uskladitev ukrepov za boj 

proti pandemiji koronavirusa na ravni BiH. 

ERS, 27.4.: Na sestanku glavnega Republiškega štaba za izredne razmere je bilo 

sklenjeno, da že sprejeti ukrepi ostanejo v veljavi do 11.5. Sprejeli pa so določene 

spremembe, ki bodo stopile v veljavo 28.04. oz. 1.5. 

ERS, 22.4.: Glavni koordinacijski tim je napovedal, da bodo od ponedeljka, 27.4. 

omogočili gibanje osebam starejšim kot 65 let vsak delovni dan med 7-10 uro. 

Republiški štab za izredne razmere je v zvezi z nedeljo, 26.04., za obeleževanje Dneva 

spomina na ustaške zločine v Jasenovcu omogočil gibanje povabljenim iz kraja 

prebivališča do Dol. Gradine. Ostali ukrepi ter ohranjanje distance bodo še naprej v 

30.4.: Svet ministrov BiH je na predlog ministrstva za varnost sprejel Sklep o predpisovanju 
dodatnih pogojev za vstop tujcev v Bosno in Hercegovino. To omogoča vstop državljanom 
sosednjih držav, ki v Bosno in Hercegovino vstopajo zaradi del na kmetijskih zemljiščih, ki jih 
imajo v lasti v Bosni in Hercegovini. 
 
8.4. vodja kriznega štaba FBiH je obvestil, da potekajo aktivnosti glede postavitve ustreznih 
šotorov/karanten na 14 mejnih prehodov v FBiH (v skladu z zahtevo Predsedstva BiH z dne 6.4. 
 
8.4.- minister za zdravstvo A. Šeranić je navedel, da se v karantenah na mejah trenutno nahaja 

45 oseb. 

7.4. na 14 mejnih prehodov v FBiH poslana oprema za postavitev šotorov/karantene. Šotore bo 

postavila Federalna uprava civilne zaščite. Že od prej so v FBiH ustrezni šotori postavljeni na 

mejnih prehodih Izačić in Bijača. Rep. štab za izredne razmere svetuje državljanom BiH naj ne 

potujejo v države EU v kolikor nimajo državljanstva ene od držav članic EU. Poudarja, da je po 

vrnitvi obvezna 14dnevna karantena.  

5.4.- vozniki tovornjakov, ki so zaključili 14-dnevno karanteno v BiH, lahko vstopijo v Slovenijo 
na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Jelšane. 
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veljavi.  

21.4. - načelnik Federalnega štaba civilne zaščite rekel, da bodo iskali rešitev za 

"rahljanje" policijske ure in nekaterih drugih sprostitvah v FBiH v času postnega meseca 

ramazana, ki se začne 24. aprila. 

20.4.: štab civilne zaščite Kantona Sarajevo odločil, da morajo biti vse osebe, ki jim je 

odrejena namestitev v karanteni, testirane v roku 24 ur od njihove namestitve. 

23.4.: Predsednica ERS Ž. Cvijanović je napovedala, v kolikor bo epidemiološka 

situacija nespremenjena, da bi lahko Vlada ERS okoli 10. maja ukinila režim izrednega 

stanja/razmer in bi se lahko vrnili v izredno situacijo. Še vedno bi ostali ukrepi osebne 

zaščite, medsebojne razdalje in prepoved večjega zbiranja. 

 

18.4. V Federaciji BiH so podaljšali veljavnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe 

s COVID-19 do 30.4. 

 

ERS, 16.4. 

Glavni republiški štab za izredne razmere je odlok o gibanju občanov v času »vaskršnjih 

praznikov«, sprejet dne 15.04., dopolnil kot sledi: 

-dovoli se sprehajanje hišnih ljubljenčkov v oddaljenosti največ 200 m od stanovanja 

najdlje 20 min v točno določenih terminih  (petek in sobota od 22.00-23.00 in nedelja od 

20.00-21.00). 

 

ERS, 13.4.: PV Višković je v imenu Republiškega štaba za izredne razmere (RŠ) objavil, 

da bodo vsi omejitveni ukrepi (beležijo tudi kar nekaj kršitev gibanja starejših od 65 let, 

policijske ure, zapuščanje kraja prebivališča preko vikenda) ostali v veljavi do 27.4.. V 

kolikor bo epidemiološka situacija stabilna kot je trenutno, lahko olajšave in sprostitve 

pričakujejo po 10. maju. 

RŠ je na seji sprejel dva sklepa: 

-interventna nabava 70% alkohola (10.000 l) za ekipe iz Rusije, ki delajo na dezinfekciji 

v zdrav. ustanovah ERS in v objektih, kjer se zdravijo osebe, pozitivne na Covid-19; 

-sprememba sklepa, ki se nanaša na testiranje oseb v karantenah. Do sedaj je bila 

praksa, da osebe testirajo po 7-10 dneh bivanja v karanteni. Zdaj je določeno, da gredo 

v širše testiranje (osebe, s katerimi je okuženi bil v kontaktu, ter vse, ki so bile s pozitivno 

osebo v karanteni) 

12.4. ERS: Minister za zdravstvo A. Šeranić je izjavil, da bodo vse do sedaj že sprejete 

omejitvene ukrepe podaljšali do 30.04. 

10.4.: od 12h dalje v FBiH ponovno velja prepoved gibanja za starejše od 65 in mlajše 

od 18 let (slednji se lahko vozijo s starši, a le od točke A do točke B). 

3.4.: Da bi preprečili širjenje pandemije COVID-19 sta se Hrvaška in Bosna in Hercegovina 
dogovorili, da se ob 7.00 začasno zaprejo vsi (20) maloobmejni prehodi.   
 
1.4.: Svet ministrov BiH je danes dopolnil odlok o zaprtju letališč za mednarodni potniški promet 
v BiH, letališča naj bi bila zaprta do 30.4.2020 do 24.00 ure, predloga o administrativnem 
podaljšanju veljavnosti registracije za vozila niso obravnavali. 
 
30.3. so tuja predstavništva v BiH prejela noto MZZ BiH, v kateri obveščajo, da lahko diplomati, 
ki jim je potekel status, do nadaljnjega ostanejo na območju BiH. Prav tako prosijo, da DKP 
obvešča svoje državljane, da se glede prvega obvestila vsi obračajo na pristojne službe za tujce. 
Prav tako obveščajo, da je služba za tujce sprejela določene preventivne ukrepe, da bi 
preprečila in zmanjšala širjenje virusa COVID-19 in zaščitila zaposlene in stranke, ki prihajajo v 
uradne prostore urada za tujce. 
 
DKP so prejela tudi Ukaz o zaprtju BiH meje s 30.3., ki pa ne velja za: 
-zdravstvene strokovnjake 
-osebe, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč 
-uslužbence mejnih kontrol, 
-službe in ekipe civilne zaščite 
-vojaške atašeje držav članic NATO in drugih držav, ki delujejo v BiH, 
-tujce, s stalnim prebivališčem v BiH, 
-voznike in osebje spremstva umrlih, 
-člane posadke tovornih vlakov, letal in ladij, 
-državne uradnike in člane delegacij, ki so registrirani pri mejni policiji in protokolih BiH institucij, 
-tujce, ki so v tranzitu zaradi vračanja v države njihovega stalnega prebivališča (dovoljen le 
prehod meje), 
-tujce, ki imajo posebno dovoljenje, da vstopijo v državo, izdano s strani sveta Ministrov BiH. 
 
Vsi tujci bodo v BiH lahko vstopili zgolj s potnim listom (z osebno izkaznico vstop več ne bo 

možen). 

Vsem državljanom BiH, ki se vračajo v BiH, bo izdana odločba o samoizolaciji za 14 dni. 
 
26.3.: Med izjeme, za katere ne velja policijska ura v Federaciji BiH med 18.00 in 05.00 uro ter 
v Republiki Srbski med 20.00 in 05.00 uro, dodani tudi domači in tuji vozniki tovornih vozil v 
mednarodnem in lokalnem prometu. Morajo pa pri sebi imeti ustrezne dokumente, da dejansko 
opravljajo prevoz (potni nalog). Med izjeme so uvrstili tudi pripadnike oboroženih sil BiH, ko 
opravljajo naloge zaščite in reševanja. 
 
21.3.: Vodja Federalne uprave civilne zaščite BiH Fahrudin Solak, je napovedal, da bodo na 

območju FBiH/mejni prehodi v karanteno nameščali tujce, ki bodo vstopili v BIH (karantena naj 

bi trajala 14 dni). 
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6.4. Štab za izredne razmere v BL je ukinil prepoved dela trgovin, ki je bila veljavna do 

6.4.2020. Ponovno lahko med 7. in 15. uro obratujejo trgovine z belo tehniko, 

vodovodnim mater. in sanitarijami, gradbenim materialom, keramiko,... 

Štab CZ KS mora takoj iz svojih rezerv prerazporediti vse razpoložljive količine zaščitnih 

mask, rokavic, vreč in razkužil, kar bo razdeljeno glede na prednostne naloge. Podaljšan 

je odpiralni rok trgovin s prehrano. Isto velja za lekarne. Novi čas je 18.30 (prej 16.30.) 

 

30.3.: Predsednik Vlade ERS Višković je v imenu Rep.štaba za izredne razmere 

predstavil sledeče: 

-vsi že sprejeti ukrepi so podaljšani do 13.4.; 

-ukrep o omejitvi cen se ukine – uvede se omejitev marž, ki so bile v veljavi dne 05.03.; 

-novost je, da se starejši od 65 let ponovno lahko gibajo, in sicer dvakrat tedensko (torek 

in petek) od 7-10 ure, da bi lahko dvignili pokojnine, plačali račune in opravili nakup v 

trgovinah; 

-povabil je kmetijske proizvajalce čim večji proizvodnji hrane, da se čim več površin 

zaseje. Omogočeno je gibanje oseb do 75 leta starosti v ruralnih področjih. 

-Ponovno bodo odprte trgovine z gradbenim, vodovodnim… materialom, kot podpora 

gradbeništvu. 

 

24.3.: Prepoved izhoda vsem ilegalnim migrantom nastanjenih v centrih, enako velja 

tudi azilni dom in center za tujce v Sarajevu.  

 

Ministrstvo za izobraževanje Kantona Sarajevo (KS) je sprejelo odlok o preložitvi vseh 

vzgojno-izobraževalnih procesov (vrtci, osnovne in srednje šole, fakultete) do 

nadaljnjega.   

 

V skladu s sklepom Vlade Kantona Sarajevo (KS) od 23.3.2020 dalje trgovine z živili in 

lekarne v KS delujejo po skrajšanem urniku (do 16.30h). 

 

22.3.: Popolna prepoved druženja na javnih prostorih. vozniki lahko v taksiju peljejo 

samo eno osebo, voznik in potnik morata biti zaščitena z masko in rokavicami, potnik 

lahko sedi samo na zadnjem sedežu. Republiški štab za izredne situacije (krizno 

upravljanje) je sprejel odlok o omejitvi nakupa osnovnih živil. 

Skrajšan je tudi delovni čas lekarn, trgovin »dragstor« in pekarn do 18 ure.  

Prepoved dela vseh tržnic.. 21.3. FBiH: Federalni štab civilne zaščite je razglasil uvedbo 
policijske ure na področju FBiH, ki bo začela veljati 22.3., in sicer med 18h in 5h. Ukrep 
velja do 30.3. 

Sproščanje ukrepov: 

5.5. ERS: 

Mestni štab za izredne razmere mesta Banja Luka je pristojnim službam naložil pričetek 
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priprav za aktiviranje javnega prevoza v ponedeljek, 11.05.2020, na mestnem in 
primestnem področju v omejenem obsegu (manjše število linij, strikna medsebojna 
razdalja med osebami, pojačani ukrepi dezinfekcije). 

Mestni štab za izredne razmere Banja Luka s ponedeljkom, 11.05.2020: 

-ukinjaja prepoved zadrževanje v parkih,  izletniških točkah, fintness napravah na 
odprtem (ukrep obvezne uporabe zaščitnih mask ter prepoved združevanja več kot treh 
oseb ostaja v veljavi) 

-predšolskim ustanovam priporočajo delo z minimalnim številom otrok (zainteresirane 
starše obvestiti do 11.05.) 

-zdravstveni dom pričenja z delnim obratovanjem, vključno s sistematskimi pregledi za 
prvošolčke. Pričetek napovedujejo za 16.05.2020.  

Republiški štab za izredne razmere je: 

- izdal dovoljenje za gibanje oseb, starejših od 65 let, vsak dan med 07.00 in 13.00 uro, 

-odredil, da uporaba rokavic na odprtem ne bo več potrebna, še vedno pa je uporaba 
obvezna v zaprtih prostorih, 

-z 11.05.2020 napovedal ponovno obratovanje velikega števila uslužnih dejavnosti kot 
so frizerski in kozmetični saloni, privat stomatološke ordinacije, predšolske ustanove, 
restavracije, »kafiči«…  

27.4. ERS: 

Republiški štab za izredne razmere je z dnem 27.04. sprejel delne spremembe in 
sprostitve, ki stopijo v veljavo dne 28.04.: 

- starejšim od 65 let bo omogočeno je gibanje vsak delovnik med 07-10 uro; 

-dovoljen je šalterski način dela v javni upravi in matičnih službah med 7-15 uro; 

-z delom lahko pričnejo uslužnostne dejavnosti (avto pralnice, mehanične delavnice, 
vulkanizerji, kemične čistilnice…), trgovine z informacijsko ter telekomunikacijsko 
tehnologijo, saloni pohištva, druge obrtne dejavnosti (razen frizerskih in kozmetičnih 
salonov), muzeji in knjižnice;  

-dovoljeno je opravljanje dostave in šalterskega načina prodaje termično obdelane 
hrane, brez konzumacije na kraju samem; 

-od 01.05. bo dovoljeno delo tržnih centrov (še vedno prepovedano obratovanje igralnic, 
kafičev in restavracij ter kino dvoran), bolnišnice in zdravstveni domovi bodo pričeli s 
specialističnimi pregledi v 50% obsegu; 

-od 01.05. bo zopet odprta tudi živinska tržnica 

24.4. FBiH:  
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- Federalni štab civilne zaščite sprejel sklep o ukinitvi policijske ure v FBiH, ki je stopil v 
veljavo istega dne.  

- Federalni štab civilne zaščite sprejel sklep, ki dovoljuje mlajšim od 18 in starejšim od 
65 let gibanje na prostem trikrat tedensko (ponedeljek, sreda in petek, od 9h do 13h za 
starejše od 65 let ter torek, četrtek in sobota, od 14h do 20h, za mlajše od 18 let). 

- Federalni štab civilne zaščite sprejel sklep o ukinitvi obvezne karantene na meji v 
Federaciji BiH. Po novem bo obvezna izolacija 14 dni na domačem naslovu za tiste, ki 
bodo vstopili v BiH. Tiste, ki so trenutno nameščeni v karantenah, bodo odpustili domov 
v izolacijo. 

SR 

Narodna skupščina je 6.5. ukinila izredno stanje, ki je trajalo od 15.3. 
 
26.4. Prepoved izhodov med prvomajskim vikendom, od 30.4. 18h do 4.5. 5h. 
 
21.4. SR je podpisala sporazum o skupni nabavi medicinske opreme z DČEU.  
 
8.4. Podaljšana prepoved izhodov preko vikenda: od petka od 17h do ponedeljka 5h. 
 
7.4. Napoved novih, najbolj restriktivnih ukrepov. Omenjata se policijska ura preko 
celotnega vikenda in omejitev gibanja v žariščih epidemije (Beograd, Niš) 
 
2.4. Prepoved izhoda od sobote 13h do ponedeljka 5h. Izjema so lastniki psov, ki lahko 
v krogu 200m od prebivališča med 23h in 1h sprehajajo svoje ljubljenčke.  
 
1.4. Vzpostavljena možnost spletne samoprijave potencialnih okuženih preko portala 
javne uprave. Popolna prepoved delovanja objektov, v katerih je predviden fizični 
kontakt (frizerski saloni, telovadnice, stavnice ipd…). 
 
25.3. Ukinitev ukrepa samoizolacije za okužene. Pozitivni na testiranju gredo 
neposredno v bolnišnično oskrbo. Testiranje vseh oseb, ki se iz tujine vrnejo v SR 
 
24.3.:  
- Vzpostavljen nacionalni kontaktni center za prostovoljce.  
- Odlok za dvig pokojnin po pooblaščencu ali po pošti na dom.  
- Vsi roki v upravnem postopku se samodejno podaljšajo za 30 dni.  
- Beograjsko sejmišče je bilo spremenjeno v improvizirano bolnišnico za sprejem 3.000 
okuženih z lažjimi simptomi. 
- Vzpostavljen brezplačni kontaktni center za COVID19. 
 
21.3.: Izjema prepovedi gibanja za starejše od 65 let v nedeljo med 3h in 8h, da bi si 
lahko nakupili zaloge. Prepoved uporabe parkov in javnih površin za rekreacijo. V 
zaprtem prostoru na javnem mestu se lahko istočasno nahaja največ 5 ljudi (izjema so 
trgovine in lekarne). Gostinski objekti lahko prodajajo hrano izključno na dom (dostava, 
take-away).    

19.3.: Trgovine: vlada je odločila, da bo za čas izrednih razmer v državi, delovni čas 

5.4.: SR je ukinila konvojski prevoz tranzitnega tovora preko svojega ozemlja. Tovornjaki vozijo 
preko SR individualno, na voljo imajo 12 ur časa za izstop, določenih je nekaj črpalk, kjer se 
lahko ustavijo za gorivo/počitek/prehrano. 

19.3.: Zaprtje vseh meja za ves potniški promet, izjema so evakuacije tujih državljanov. Zaprtje 
beograjskega letališča, ustavitev medmestnega avtobusnega in železniškega prometa. 

16.3. Za vse državljane in tujce s stalnim prebivališčem v SR, ki bodo v državo prišli iz kriznih 
žarišč, bo obvezna 28 dnevna samoizolacija (sklep se nanaša tudi na slovenske državljane s 
prebivališčem v SR). Prišleki iz ostalih področij bodo podvrženi 14 dnevni samoizolaciji.  
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maloprodajnih trgovin od 7h do 18h. 

17.3.: Uvedeni naslednji ukrepi: 

- prepoved izhoda iz hiše osebam starejših od 65 (mesta) oz. 70 (vasi) let 

- določitev državnih objektov, ki bodo služili za izolacijo/karanteno 

- določen največji razmak v krajih združevanja ljudi (najmanj dva metra, oz. največ 1 
človek na 4 m2) 

- pepovedan izvoz vseh zdravil, ki se nahajajo na območju SR. 

Sproščanje ukrepov: 

11.5. naj bi se odprli trgovski centri ter postopoma uvajal mestni promet. 

4.5.: Začetek postopnega uvajanja javnega prevoza, začenši z izbranimi medmestnimi 
avtobusnimi in železniškimi prevozi. 

Vlada je na včerajšnji seji sprejela predlog o ukinitvi izrednega stanja. Predlog bo 
obravnavala narodna skupščina v sredo 6.5. Z istim dnem (t.i. Đurđevdan) naj bi bilo 
izredno stanje ukinjeno.  

29.4.: Najavljeno skrajšanje policijske ure preko vikenda (od čet 18h do sobote 5h). 
Starejši prebivalci bodo lahko v tem času zapustili bivališča. Najava prepovedi zbiranja 
skupin več kakor 5 ljudi. Najavljena odprava izrednega stanja do konca naslednjega 
tedna. 

27.4. Ponovno vzpostavljanje primestnega javnega prevoza. 

28.4. Prvo zasedanje Narodne skupščine od začetka epidemije v SR. 

Za 18.5. napovedano odprtje mednarodnega letališča Beograd. 

Od 27.4. je dovoljeno obratovanje zaprtih tržnic, frizerskih in kozmetičnih salonov, fitnes 
centrov in telovadnic. Vsi objekti morajo svoje dejavnosti opravljati z zaščitnimi sredstvi.  

Od 27.4. lahko vsi starejši občani dnevno opravijo izhod v trajanju 1 ure.  

23.4. Napoved delne uvedbe javnega prevoza s 1.5. in povratka ljudi na delovna mesta 
s 4.5. 

22.4. Neoviran prehod državne meje za vse obmejne prebivalce, ki delajo ali imajo svojo 
zemljo na drugi strani meje. 

22.4. Omenjena možnost odprtja šol pred ali med poletjem, tudi z namenom, da se 
otroci prekužijo v času, ko bo virus najbolj šibak.  

21.4. Poziv delodajalcem v gradbenem sektorju, da nadaljujejo s projektu v polnem 
obsegu dela. Ponovno se lahko opravljajo storitvene dejavnosti, ki ne zahtevajo 
fizičnega kontakta (avtomehanične delavnice, kemične čistilnice, avtošole, šiviljske 
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delavnice). 
 
21.4. Odprtje nekaterih trgovin (tehnične in gradbene, knjigarne, avtomobilski saloni). 
Odprtje tržnic (tudi pokritih). Enourno skrajšanje policijskega časa (od 18h do 5h). 
Starejšim od 65 let omogočen izhod 3 x tedensko v večernih urah. 
 
18.4. PR Vučić je najavil naslednje spremembe:  
-  odprtje frizerskih & lepotilnih salonov, športnih telovadnic (od 27.4.) 
- odprtje letališča, hotelov, nakupovalnih centrov, restavracij in kavarn (med 3. in 10.5.) 
- polna vzpostavitev proizvodnih kapacitet podjetij v začetku maja 

ČG 

30.4. 

Do 18. maja 2020 se podaljšujejo naslednji ukrepi: 

1) prepoved zapuščanja stanovanjskih objektov vsak dan med 23.00 in 5.00 uro 
naslednji dan. Izjemoma lahko lastniki hišnih ljubljenčkov v času veljavnosti te prepovedi 
ostanejo na javnih površinah največ 60 minut. 

2) prepoved športnih in rekreacijskih dejavnosti na vseh javnih površinah, razen 
individualnih rekreativnih fizičnih dejavnosti, z obveznostjo spoštovanja ukrepa fizične 
razdalje od drugih oseb najmanj dva metra; 

3) prepoved zbiranja v stanovanjskih objektih za osebe, ki niso člani skupnega 
družinskega gospodinjstva. 

6) prepoved prisotnosti in zadrževanja na vseh javnih površinah več kot ene osebe, 
razen otrok, mlajših od 12 let, otrok z motnjami avtističnega spektra in drugih oseb z 
motnjami v razvoju ter oseb, ki uporabljajo invalidski voziček, s prisotnostjo enega 
starša, skrbnika, posvojitelja, hranitelja, spremljevalca ali drugega polnoletnega člana 
družinskega gospodinjstva. Ta prepoved ne velja za osebe, ki opravljajo redno delo v 
dejavnostih, ki jih dovoljujejo uredbe; 

7) prepoved prisotnosti in zadrževanja oseb na plažah (reka, jezero in morje), urejenih 
in neurejenih kopališčih ter prostorih za piknike; 

8) možnost, da izbrani zdravnik na zahtevo zaposlenega podaljša začasno nezmožnost 
za delo do 30 dni (katero potrdi izbrani tim ali izbrani zdravnik) in začasno nezmožnost 
dela do 30 dni (določi pristojni zdravniški odbor) do 30. aprila 2020; 

9) obveznost pravnih in fizičnih oseb, ki izvajajo gradbena dela, da dela organizirajo na 
način, ki zagotavlja spoštovanje epidemioloških ukrepov, zlasti ob upoštevanju fizične 
oddaljenosti med zaposlenimi in drugih ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu; 

10) možnost lekarn, objektov, v katerih se opravlja trgovina s hrano, pijačo in higienskimi 
proizvodi, časopisnih kioskov, specializiranih objektov za prodajo otroške opreme, 
gradbenih izdelkov, fitofarmacevtskih sredstev in sadik in semen, izdelkov za prehrano 
in zdravljenje živali, kmetijske mehanizacije in pogrebne opreme, da organizirajo delovni 
čas med 7. in 22. uro, razen dostave na naslov stranke, ki se lahko opravi med delovnim 

Vstop tujcem v Črno goro je prepovedan; tranzit slovenskih državljanov je možen z diplomatsko 

najavo (nota na MZZ ČG-Operativni štab).  

 

30.4. 

Do 18. maja 2020 se podaljšujejo naslednji ukrepi: 

4) prekinitev mednarodnega potniškega prometa, razen napovedanega prihoda črnogorskih 
državljanov ali imetnikov dovoljenja za prebivanje, prek diplomatsko-konzularnih predstavništev, 
operativnemu štabu NKT z obvezno namestitvijo v karanteno, v skladu z odločbo zdravstvene 
in sanitarne inšpekcije; 

5) prepoved medmestnega potniškega prometa, razen za osebna motorna vozila, ki opravljajo 
dejavnosti, pomembne za blagovni promet, dobavo in dostavo zdravil, nujne medicinske 
storitve, gospodarske javne službe, dobavo goriva in električne energije, prevoz zaposlenih, 
prevoz oseb, ki prebivajo zunaj kraja stalnega prebivališča, da se vrnejo domov; 

12) prepoved vstopa tujcem, razen tujcem s stalnim ali začasnim prebivališčem v Črni gori, tujim 
pomorščakom v tranzitu, ki se vkrcajo ali izkrcajo v pristaniščih Bar, Budva, Kotor, pristanišče 
Kumbor-Portonovi in Tivat (Gat I in Gat II), in tujcem, ki upravljajo motorna vozila, ki se ukvarjajo 
s prevozom blaga, s posebnimi ukrepi zdravstvenega in sanitarnega nadzora, ki temeljijo na 
odločitvi zdravstvene sanitarne inšpekcije. 

Promet blaga za potrebe Črne gore in tudi za tranzit ostaja nemoten, s posebnimi ukrepi 
zdravstvenega in sanitarnega nadzora, tranzit tujih pomorščakov pa se izvaja s posebnimi 
ukrepi zdravstvenega in sanitarnega nadzora v skladu s priporočili Inštituta za javno zdravje 
Črne gore; 

13) obvezna samoizolacija za vse državljane Črne gore ter za tujce, ki imajo stalno ali začasno 
prebivališče v Črni gori, ki prihajajo iz tujine, na podlagi odločbe sanitarne inšpekcije.  

 

Do 1. junija 2020 se podaljšujejo naslednji ukrepi: 

1) prekinitev javnega prevoza potnikov v mednarodnem cestnem, železniškem in zračnem 
prometu, razen občasnih čarterskih prevozov, organiziranih za vrnitev državljanov Črne gore in 
tujih državljanov v njihovo matično državo, s soglasjem NKT; 

27.3. 
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časom, na kar trgovec opozarja, v skladu s predpisi; 

11) opustitev plačila pristojbin (v višini 2 evrov) za državljane, ki so naročili izdajo rojstnih 
listov in potrdil iz registra črnogorskih državljanov prek portala www.dokumenta.me; 

14) prepoved opravljanja gostinskih storitev v hotelih, razen za registrirane goste; 

15) zapiranje disko klubov / barov in nočnih klubov / barov; 

16) zapiranje gostinskih lokalov - kavarn, restavracij in barov, razen gostinskih lokalov, 
ki dobavljajo hrano in omogočajo prevzem hrane in obrokov, s prepovedjo bivanja 
gostov v samih objektih; 

17) prepoved opravljanja nakupovalnih in gostinskih storitev v trgovskih središčih; 

18) zaprtje otroških igralnic; 

19) zaprtje fitnes centrov; 

20) zaprtje igralnic in stavnic; 

21) omejevanje števila kupcev glede na površino prodajnega objekta, tako da se lahko 
na deset kvadratnih metrov površine nahaja samo en potrošnik. Ne glede na površino 
se lahko na prodajnem mestu istočasno nahaja največ 50 potrošnikov. 

Izjemoma za tržnice, kjer se lahko istočasno nahaja do 100 potrošnikov; 

22) obveznost odgovornih oseb v trgovinskih obratih, da zagotovijo / označijo vsaj dva 
metra fizične razdalje med osebami, ki se nahajajo pred prodajnimi mesti, na blagajnah 
in v sektorjih, kjer blago oskrbujejo zaposleni v prodajalni; 

23) obveznost odgovornih oseb v trgovinskih obratih, da svojim zaposlenim zagotovijo 
izvajanje ukrepov varovanja zdravja, ki jih je predpisal Inštitut za javno zdravje Črne 
gore; 

24) obveznost odgovornih oseb v trgovinskih obratih, da na vhodu v prodajni objekt 
navedejo podatke o največjem številu oseb, ki se lahko istočasno nahajajo v istem 
objektu, in organizirajo izvajanje tega ukrepa; 

25) obveznost občin, Podgorice in Cetinja, da v sodelovanju z občinskih kriznimi štabi 
določijo potencialne zmogljivosti za izvajanje karantenskih ukrepov v skladu s 
Pravilnikom o pogojih in načinu organizacije in izvajanja zdravstvenega nadzora ter 
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za karantene (Uradni list Črne gore 13/20) in 
jih predložijo Ministrstvu za zdravje v nadaljnji postopek določitev karantene. 

Do 1. junija 2020 se podaljšujejo naslednji ukrepi: 

2) obveznost državnih organov, organov državne uprave, organov lokalne samouprave 
in lokalne samouprave, da smatrajo osebne dokumente (osebno izkaznico, potni list in 
vozniško dovoljenje), izdane po letu 2008, ki jim je iztekla veljavnost, kot veljavne; 

Dodatno pojasnilo prepovedi potniškega prometa: Zaposleni v podjetjih, ki imajo dovoljenje za 

delo, v skladu z obvestilom o prevozu oseb za službene namene, so izvzeti iz prepovedi prevoza 

v medkrajevnem potniškem prometu, če se prevažajo iz kraja stalnega prebivališča na delovno 

mesto in nazaj, pa tudi v primeru službenih potovanj na dolge razdalje, ki so potrebna zaradi 

zagotovitve rednega delovanja sistemov in storitev. 

Za ta podjetja velja, da se lahko na javnih mestih zbere skupina z več kot dvema osebama, 

kadar je to potrebno za izvajanje delovnih nalog na prostem. 

V ta namen je treba zagotoviti: 

- potni nalog za vse ekipe, ki potujejo z namenom dobave blaga ali opravljanja storitev, ki jih 

dovoljuje ukrep; 

- potrdilo za zaposlene, ki potujejo na delovno mesto z izpisanim krajem bivanja in krajem 

delovnega mesta; 

- delovni nalog vsem ekipam, ki gredo na javne površine za opravljanje delovnih enalog, ne 

glede na to ali gre za najete ali lastne delavce. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je diplomatsko konzularna predtavništva in vse mednarodne 

organizacije v Črni gori pozvalo, da takšna potrdila zagotovijo za vse zaposlene (diplomate in 

lokalno zaposlene). 

 

24.3.: 

- prekinitev mednarodnega potniškega prometa, razen napovedanega prihoda črnogorskih 

državljanov, s strani diplomatsko-konzularnih predstavništev Operativnemu štabu NKT z 

obvezno karanteno v skladu z odločbo zdravstvene in sanitarne inšpekcije; 

- prepoved medmestnega potniškega prometa, razen za osebna motorna vozila, ki opravljajo 

dejavnosti, ki so bistvene za promet blaga, dobavo in dostavo zdravil, storitve nujne medicinske 

pomoči, gospodarske javne službe, dobavo goriva in električne energije, prevoz zaposlenih, 

prevoz oseb, ki so bila zunaj kraja stalnega prebivališča, da se vrnejo v to mesto; 

- obveznost pristojnih organov, ki izvajajo nadzor in urejanje prometa na cestah, da prometna 

dovoljenja, ki jim je potekla veljavnost veljajo za veljavne, če ima voznik z dovoljenjem veljavno 

zavarovalno polico in dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu vozila; 

Meja ČG-BiH - Ilino brdo odprto samo za državljane BiH, EU državljani morajo na Debeli brijeg.  

Za EU državljane je možen tranzit skozi Neum brez ustavljanja. 
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Sproščanje ukrepov:  

4.5.: Omogoči se: 

- delo trgovinam s tekstilom, obutvijo, tehnično opremo, gradbenim materialom, obrtnim 
delavicam, servisom, frizerskim in kozmetičnim salonom, fitnes centrom, knjigarnam, 
zobozdravstvenim ordinacijam, avtošolam, rent-a-car storitvam, muzejem in galerijam. 

- mestni taxi prevoz; 

- lokalni mestni prevoz kot tudi lokalni javni mestni prevoz v občinah, kjer ni zabeležen 
noben primer okužbe s korona virusom. 

- odhod državljanov v vikende/hiše in na družinska posestva v drugih občinah. 

23.4. NKT je dalo soglasje k spremembi odredbe Ministrstva za zdravje, da bi omogočili 
odpiranje marin v skladu z ukrepom samoizolacije ter vkrcavanje ali izkrcanje 
pomorščakov v črnogorskih pristaniščih.  

21.4. Prepoved gibanja, ki je doslej veljala od 19. ure ob delavnikih, ob sobotah od 13. 
ure, ob nedeljah od 11. ure do 5. ure naslednjega dne, velja od 23:00 ure do 5:00 ure 
vse dni. 

Trgovine široke potrošnje, ki so do zdaj delale s krajšim delovnim časom, so lahko 
odprte med 7. in 22. uro ob delavnikih in sobotah. 

Dovoljeno je izvajanje individualnih športnih in rekreativnih dejavnosti na javnih 
površinah, kot so sprehod, tek ipd. z obveznim držanjem razdalje in spoštovanjem vseh 
drugih preventivnih ukrepov, zlasti fizične razdalje. 

Za prebivalce občine Tuzi, ki so do zdaj živeli pod posebnim ukrepom popolne izolacije, 
od dneva začetka veljavnosti te odredbe, veljajo enaka pravila kot za državljane vseh 
drugih črnogorskih občin. Pri tem lahko prebivalci Tuzi potujejo v Podgorico, ker se 
Podgorica, Tuzi in Danilovgrad obravnavajo kot enotna entiteta. 

AL 

24.4.: PV Rama je najavil, da bo od sobote 25.4. na portalu e-Albania treba pridobiti 

dovoljenje za sprehajanje domačih živali. 

22.4.: Vlada je predlagala podaljšanje stanja naravne nesreče do 23.6. Predlog bo 

poslala v potrditev parlamentu. Opozicija je opozorila, da ustava dopušča podaljšanje 

takšnega stanja samo za 30 dni in očitala PV Rami, da želi ohraniti avtokratski nadzor.  

20.4.: PV Rama je obvestil, da je od danes na platformi e – Albania možno pridobiti 

dovoljenje za izhod iz zdravstvenih razlogov oz. obisk zdravstvenih ustanov (iz drugih 

razlogov kot je okužba z COVID – 19). Državljani morajo poleg dovoljenja posedovati 

tudi zdravstveni dokument, ki upravičuje izhod. Bolnega lahko spremlja ena oseba. 

Kršitev pa bo kaznovana v skladu z normativnim aktom in novim kazenskim zakonikom.  

20.4.: V Albaniji bodo z 20.4. začeli za ugotavljanje okužb COVID – 19 uporabljati nove, 

3.5.: Po dogovoru, ki sta ga dosegli Albanija in Grčija glede albanskih sezonskih delavcev, ki 

želijo delati v Grčiji, se bodo postopki pridobitve dokumentacije pospešili in bodo brezplačni. 

Delavci ne bodo potrebovali standardnega dovoljenja za delo, s čimer se bo prihranilo na času, 

saj je sezona že v polnem teku. Ministrski dogovor, ki je bil v uradnem listu objavljen 2. 5., bo 

začel veljati 4. 5. 2020. Za prijavo bo delodajalec v Grčiji moral izpolniti spletni obrazec/prijavo, 

ki mu bo omogočila pridobitev delovne pogodbe. Za prijave bodo imeli delodajalci čas med 4. in 

20. majem.  

13.4.: Albanska vlada bo 13. 4. predstavila načrt, ki bo omogočil postopno vračanje Albancev, 

ujetih v tujini zaradi zaprtja meja. Albanski državljani, ki bodo vstopili v državo, bodo morali v 

obvezno samo izolacijo za 14 dni in bodo pod strogim nadzorom, je sporočil PV Rama. Ukrep 

se predvsem nanaša na situacijo, ko je na desetine sezonskih delavcev, ki so se vračali iz Grčije, 

obstalo na grško-albanski meji. Policija jih je za dva tedna zaprla v karanteno v hotelih in stroške 

morajo pokriti sami. 
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serološke teste. Test temelji na preverjanju razvoja protiteles.  

Strokovnjaki računajo, da bodo ti testi omogočili boljše razumevanje stanja okužb v 

državi. Najprej jih bodo uporabili pri medicinskem osebju, po tem pri organih, ki skrbijo 

za uveljavljanje ukrepov in na koncu pri prebivalcih.  

Od 13. 4. policijska ura traja vsak dan med 17:30 in 5:00. Še vedno velja, da je za izhod 

potrebno pridobiti dovolilnico, ki velja za enega člana na gospodinjstvo v trajanju 90 

minut. Za naslednji konec tedna je napovedana popolna prepoved izhoda v soboto in 

nedeljo. 

10.4. S ponedeljkom se bo dovoljeni čas za nujne opravke prihodnji teden podaljšal do 

17:30 (sedaj do 13:00), dovoljenje za nakupe pa bo veljalo 90 minut (sedaj 60).  

Albanska vlada je odobrila sredstva za nakup 54 ventilatorjev. Za nakup dodatnih 30 pa 

so sredstva prispevali Švica, Norveška in UNDP.  

2.4.: Ministrstvo za zdravje je sprejelo odlok, ki podaljšuje prepovedi, sprva predvidene 

do 3. aprila, do konca epidemije COVID – 19. To med drugim vključuje javne in zasebne 

aktivnosti ter množična zbiranja, zaprtje gostinskih obratov in omejitve namestitvenih 

dejavnosti, ter delovanje izobraževalnih ustanov in vrcev. 

31.3. so dobile dovoljenje za ponovno odprtje naslednje dejavnosti: knjigarne in 

papirnice, avtomehanične delavnice. 

30. 3.: Začel je veljati nov ukrep, ki določa, da gre po nakupih lahko samo ena oseba iz 

gospodinjstva. Ta mora za to predhodno pridobiti digitalno dovoljenje. 

25.3. Ministrstvo za pravosodje je najavilo začasno izpustitev 600 zapornikov, za 

obdobje 3 mesecev.  

23.3. Državna policija je v luči prepovedi gibanja, ki velja od danes (gibanje zaradi nujnih 

opravkov je dovoljeno med 5. in 13. uro) ponovila, da je uporaba osebnih vozil dovoljena 

samo za pot v in iz službe, med 5. in 8. uro ter med 12. in 13. uro.  

21.3. Albansko ministrstvo za obrambo je najavilo, da bodo z današnjim dnem pripadniki 
oboroženih sila začeli nadzorovati soseske v Tirani. Namen je zagotovitev spoštovanja 
policijske ure in pravil o ravnanju v času krize.  

PV Rama je 18.3. napovedal, da bodo šole ostale zaprte tudi po 23.3. Odločitev naj bi 
bila objavljena 19.3.  

Od 19. 3. bo veljala omejitev gibanja ljudi. Gibanje bo dovoljeno med 6:00 in 10:00 ter 
med 16:00 in 18:00. 

Vlada naj bi se odločila, da bo iz zaporov izpustila več obsojencev/ pripornikov, 
Ministrstvo za pravosodje je 17. 3. na visoke pravosodne organe naslovilo zahtevo za 
izdajo navodil o uporabi alternativnih kazni (osebam, ki prestajajo kazen zaradi manjših 
kaznivih dejanj, kot so tatvina, goljufija, nezakonito posedovanje strelnega orožja ali 

8. 4. Potem ko so več dni preživeli na albansko-grškem mejnem prehodu Kapshtica, so albanske 

oblasti skupini albanskih izseljencev dovolile vstop v državo. Skupina 27 ljudi je bila takoj 

premeščena v hotel v bližini Korče, kjer bo 14 dni preživela v samo-izolaciji. 

 

2.4.: Vlada je sprejela odločitev, da prepove vstop albanskim državljanom iz Grčije. Trenutno na 

mejnem prehodu Kakavija stoji avtobus s 55 Albanci, ki jih albanski mejni organi ne spustijo v 

državo. Prizadevanja tukajšnjega EL veleposlaništva, da Albanija dovoli vstop svojim 

državljanom, do sedaj niso bila uspešna. 

31. 3.: Albanske oblasti so 30.3. zvečer zaprle vse kopenske meje z Grčijo. Albanski državljani, 

ki se iz Grčije želijo vrniti v Albanijo, morajo pridobiti dovoljenje MZZ ALB. 

Albanski državljani, ki so se vrnili v Albanijo z repatriacijskimi leti/prevozi, morajo v obvezno 

samoizolacijo na svojem domu. Policijske oblasti jih kontrolirajo ob vstopu v državo (potni listi, 

lokacije tranzita). 

Tujcem v Albaniji, ki želijo te dni z namenom vračanja v matične države potovati iz Albanije z 

osebnim avtomobilom, je to dovoljeno, za vožnjo potrebujejo avtorizacijo svojega DKP. 

17.3.: MZZ Albanije je z ozirom na policijsko uro in prepoved vožnje z zasebnimi vozili tukaj 

akreditirane misije obvestila, da smejo diplomati uporabljati samo vozila z diplomatskimi 

registrskimi, v uradne namene.   

MZZ je obvestilo, da začasno, do 3.4., ukinja vizumske storitve.  
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prometna nesreča).  

17.3.: Ministrstvo za zdravje je izdalo odlok, s katerim pooblašča zdravnike, da 
kroničnim bolnikom izdajajo recepte elektronsko. V skladu z odlokom zdravniki 
komunicirajo s pacienti oz. njihovimi bližnjimi preko telefona. 

Ministrstvo za zdravje sprejema ukrepe, s katerimi bo omogočilo 2200 prostovoljcem 
pomagati medicinskemu osebju oz. jih po potrebi nadomestiti.   

Sproščanje ukrepov: 

6.5.: Ministrica za izobraževanje, šport in mladino, Besa Shahini, je najavila, da se bodo 
lahko študentje od prvega tedna v juniju lahko udeleževali določenih predavanj, ki niso 
izvedljiva na spletu. Absolventi bodo imeli izpite v juliju, študentje nižjih letnikov pa v 
septembru. Odločitev so sprejeli na temelju predloga rektorjev in po posvetovanju s 
strokovnjaki, s ciljem zaključka akademskega leta.  

1.5.: Ministrica za zdravje in socialno varstvo Ogerta Manastirliu je podrobneje 
predstavila načrt za postopno lajšanje omejevalnih ukrepov, ki bodo začeli veljati 4. 5.. 
Strategija ponovnega odpiranja vključuje več faz, ki jih je pripravil Odbor tehničnih 
strokovnjakov, med njimi je sprostitev vseh imejitev v t.i. zelenih conah, krajih z majhnimi 
tveganji okužbe, ki vključujejo 18 občin (Tropoja, Rrogozhina, Peqin, Belsh, Cërrik, 
Gramsh, Ura Vajgurore, Kucova, Berat, Poliçan, Skrapar, Devoll, Pustec, Maliq, 
Mallakastra, Kolonja, Vlora in Selenica). 

Taksi storitve bodo dovoljene tudi za medmestna potovanja, pod pogojem, da vozila 
prevažajo dve osebi iz istega gospodinjstva. Albanskim državljanom, ki se bodo 4. 5. 
vrnili iz tujine, ne bo potrebno več v samo-izolacijo v za to namenjene hotele, ampak 
bodo lahko počakali na svojih domovih, kjer bodo strogo nadzorovani. Ta ukrep bo veljal 
le za repatrirane državljane, ki živijo v občinah z visokim tveganjem.  

Druga faza postopnega odpiranja se bo začela 11. 5. s ponovnim odpiranjem frizerskih 
in brivskih salonov, zobozdravstvenih ordinacij in trgovin v trgovskih središčih. Ta 
postopek bo potekal v skladu s strogimi protokoli higienskih in fizičnih omejitev. Od 18. 
5. vlada napoveduje dodatno ukinitev omejevalnih ukrepov v smislu odpiranja teras in 
vrtov kavarn in restavracij, ki bo ravno tako potekala pod strogimi higienskimi in fizičnimi 
omejitvami.  

30.4.: Šole v letošnjem šolskem letu ne bodo več odprte. Izjema so zadnji letniki srednjih 
šol, ki letos zaključujejo šolo in jih čaka matura. Ti bodo delovali med 15.5. in 15.6..  

27.4 je lahko začel ponovno delovati nov sklop gospodarskih subjektov, v glavnem 
celotna maloprodaja in taksi službe. Na delo se je vrnilo približno 27.000 zaposlenih.  

22.4.: S prihodnjim tednom bodo podaljšan čas dopuščen za nakupe. Dopuščen bo 
medmestni promet s taksiji. S 4.5. bo olajšano gibanje, tako za pešce, kot tudi za vozila. 
Vožnja bo dovoljena tudi brez dovoljenj vezanih na opravljanje dela. Dovoljeno bo tudi 
obratovanje podjetij v tretjem sklopu, ki bodo morala spoštovati varnostni protokol, ki ga 
bodo prejela preko portala e-Albania.  



Razvoj ukrepov po državah, 7. maj 2020 

 79 

20.4.: Obratovati so začela številna podjetja (napoved z 18.4.), poleg tega pa tudi vrsta 
maloprodajnih trgovin (oblačila, gospodinjsko blago, meso, ribe, gospodinjski aparati, 
cvetje, vozila in deli za vozila, živali, rastline, itd). Dovoljeno je tudi obratovanje hotelov 
in podobnih objektov. PV Rama je napovedal, da bodo 27.4., v primeru pozitivnega 
razvoja, dovoljene tudi nekatere druge aktivnosti. Vse storitve, ki vključujejo tesen stik 
s strankami, npr. frizerji, bodo dovoljene šele kasneje.  

18.4.: PV Rama je objavil določene omilitev popolne prepovedi gibanja čez konec tedna. 
In sicer lahko gredo upokojenci na sprehod do 11:00 ure. Enako velja v urbanih centrih 
za matere z otroci mlajšimi od 10 let. Upoštevati je treba predpisano distanco in druge 
zaščitne ukrepe.  
 
Albanska vlada je danes objavila seznam podjetij, ki bodo lahko začela obratovati 20. 
aprila.  
 
Gre za podjetja "nizkega tveganja", kjer ni, ali pa je malo stike med osebjem in 
strankami. Podjetja bodo na podlagi zaprosila prejela tedensko dovoljenje za 
obratovanje med 5:00 in 17:00 uro. 
 
Vključena so podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo na debelo, klicni centri, tovarne za 
predelavo hrane, tovarne za čevlje, oblačila in pohištvo, predelava mesa, kmetijstvo in 
živinoreja, prodaja in popravilo vozil, prevoz tovora, hoteli, moteli in prenočišča, 
predelava nafte, kroma in naravnega plina.  
 
Bari, restavracije, nakupovalni centri, kopališča, telovadnice in frizerski saloni ostajajo 
zaprti.   

KS 

Minister za zdravje je z namenom dodatne omejitve gibanja ljudi in prometa sprejel 

odločitev, da je s 15.4. od 6h kosovskim prebivalcem nad 16 let dovoljeno dnevno le 90 

minut gibanja za nujne potrebe (npr nakupi živil, zdravil), in sicer v določenem urniku, 

razporejenem na podlagi predzadnje številke ID dokumenta (priloga k tabeli). Urnik 

gibanja je za državljane Kosova določen na podlagi predzadnjega števila osebne 

izkaznice, medtem ko za tuje državljane ali državljane Kosova, ki nimajo osebne 

izkaznice, upoštevajo predzadnjo številko potnega lista. Urnik naj bi se tedensko 

spreminjal.  

 

Gibanje oseb v paru ni dovoljeno, razen v kolikor gre za spremljanje osebe mlajše od 

16 let ali invalida.  

 

Obvezna je uporaba mask oziroma uporaba prekrivala ust in nosu ter upoštevanje 2m 

razdalje med osebami. Dodatno zdravstveni minister priporoča, da ljudje starejši od 65 

let ne zapuščajo svojih domov, razen v nujnih primerih. 

 

Omejena je tudi uporaba avtomobila, in sicer samo za nujne potrebe in za osebe, ki 

imajo za to posebno dovoljenje. V avtomobilu je lahko le ena oseba, razen v nujnih 

primerih. Obiski družin, druženja so prepovedani. 

 

Do 12.4.2020 ostaja v veljavi sklep vlade o omejitvi gibanja ljudi in prometa.  
 
Od 21.3. je vsem, ki prestopijo mejo, odrejena karantena (lokacija Študentski center v Prištini). 

Ta ukrep ne velja za voznike tovornjakov, ki prevažajo blago, bodo pa le-ti podvrženi dodatnemu 

zdravniškemu pregledu. 

Tovorni promet in s tem dobava blaga na Kosovo ni zaustavljena. Od 21.3.2020 je vlada ukinila 

100% carine na uvoz surovin  iz Srbije in BiH.  

18.3.: Vlada je na korespondenčni seji dopolnila ukrep glede prekinitev vseh rednih letalskih 

povezav, in sicer se dovoljuje prilet na Kosovo letalom, ki pripeljejo državljane Kosova ali 

diplomatsko osebje, ki je akreditirano na Kosovu (potrebno posebno dovoljenje Min. za 

infrastrukturo in okolje).  

14.3.: Zaustavljen lokalni javni promet in tudi organiziran mednarodni promet. Od 14.3.2020 so 

zaprti vsi mejni prehodi in se vstop na Kosovo omogoči le kosovskim državljanom in osebam, ki 

živijo in delajo na Kosovu. Le-ti bodo podvrženi dodatnemu zdravniškemu pregledu in 

samoizolaciji za 14 dni.  

Tovorni promet in s tem dobava blaga na Kosovo ne bo zaustavljena. 
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Iz tega ukrepa pri omejitvi gibanja so izvzeti določeni gospodarski subjekti, katerih 

seznam bo objavilo ministrstvo ter tisti, ki zagotavljajo blago in storitve in so del dobavne 

verige za nujne izdelke. Posebna »dovoljenja za promet“ bodo na voljo tudi ključnemu 

osebju državnih in drugih institucij. Iz ukrepa so izvzete tudi žrtve družinskega nasilja, 

ki morajo zapustiti dom in poiskati pomoč. 

  

Kršitve novo sprejetih ukrepov bodo sankcionirane, in sicer z globo od 1.000 do 2.000 

EUR za fizične osebe, in od 3.000 do 8.000 EUR za pravne osebe.  

 

Ti novo sprejeti ukrepi veljajo do 4. 5. oziroma do njihovega preklica. 

 

Ti ukrepi odpravljajo vse prejšnje ukrepe omejitev gibanja.  

12.4. Lekarne bodo lahko odprte med 6h in 17h. Po 17h bodo odprte le dežurne lekarne, 

a pod nadzorom pristojnih služb.  

Prepovedano je gibanje na odprtih območjih (trgih) v mestih, razen lokalnih stanovalcev 

in oseb pooblaščenih s strani pristojnih organov. 

Ukrep z dne 11.3.2020, da se izobraževalne institucije zaprte do 27.3. se spremeni, in 

sicer bodo le-te zaprte do preklica. 

20.3.: Ministrstvo za zdravje je sprejelo nove ukrepe, in sicer lahko zdravstveni zavodi  

izvajajo le nujne stomatološke storitve, prepovedano  je izvajanje fizioterapij, 

rehabilitacij, zaprejo se tudi vsa zdravilišča (Kllokot, Nena Naile in Onix Spa). Ustavljeno 

je delovanje vseh drugih zasebnih zdravstvenih ambulant na  Kosovu.  

18.3.: Predsednik Kosova predlagal razglasitev izrednih razmer. Podpisal je že dekret, 

ki pa ga mora prej potrditi še skupščina. Za to potrditev ima skupščina na voljo 48 ur. 

Potrebna je 2/3 večina prisotnih poslancev. Vendar pa se vlada z dekretom ne strinja in 

meni, da je predlog za izredno stanje ekstremen in nepotreben ukrep, ki bi oviral 

izvajanje sprejetih ukrepov vlade in relevantnih institucij.  

Vlada je na korespondenčni seji sprejela ukrep, da se bo t.i. Študentski center v Prištini 

(kompleks stavb študentskih domov) uporabljal kot karantena za osebe, ki so imele 

potrjeno okužbo ali so bile z bolnikom v neposrednem kontaktu. Ta ukrep ostaja v veljavi 

do konca, z dne 15.3.2020 razglašenega, izrednega stanja v javnem zdravstvu. 

Sproščanje ukrepov: 

30.4.: Minister za zdravje je napovedal postopno sproščanje ukrepov v treh fazah. 

Od 4.5. bo dovoljeno gibanje ljudi in prometa 3h dnevno, in sicer 90 minut dopoldne ter 

90 minut popoldne. Urnik gibanja bo določen na podlagi predzadnje številke osebne 

identifikacijske številke kosovskega državljana, medtem ko bodo za tuje državljane 

upoštevali predzadnjo številko potnega lista.  Ponovno se odpirajo tudi gradbišča, 

dovoljeno bo opravljanje nepremičninskih storitev, prodaja avtomobilov, delno se 
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odpirajo maloprodajne trgovine, dovoljeno bo opravljanje storitev popravil osebnih 

predmetov in predmetov za gospodinjstvo, odpirajo se svetovalska podjetja.  

Druga faza se prične s 18.5., ko je predvideno novo sproščevanje omejevanja gibanja 

ljudi in prometa na podlagi epidemiološke slike. Ponovno naj bi z delom pričeli 

stomatologi, fizioterapevti, frizerski in lepotilni saloni, odprle se bodo tržnice, klicni 

centri, muzeji, odprle se bodo lahko vse maloprodajne trgovine, delno tudi gostinski 

lokali. Pričel bo obratovati tudi lokalni kot tudi medmestni javni prevoz, vključno z 

železniškim prometom. Glede na epidemiološko sliko bodo v tej drugi fazi sproščanja 

ukrepov pregledali tudi možnosti za ponovno odprtje parkov, telovadnic, varstva otrok, 

trgovskih centrov in izvajanje verskih obredov.  

V tretji fazi, ki se prične s 1.6., je predvideno dodatno sproščevanje omejevanja gibanja 

ljudi in prometa, odvisno od epidemiološke situacije. Ponovno naj bi začeli z izvajanjem 

izpitov na visokošolskih programih, izvajala naj bi se matura in drugih sprejemni izpiti. 

Ponovno naj bi pričeli obratovati taksi prevozi, vsi gostinski lokali, načrtovano je odprtje 

kinodvoran in gledališč, delno naj bi se pričele izvajati športne aktivnosti. Glede na 

epidemiološko sliko bodo pregledali tudi možnosti za ponovno odprtje državnih mej, 

letališča, sejmov, bazenov, nočnih klubov, organiziranje porok in drugih zabav.  

SMK 

6.5. V naslednjem tednu bo SMK začela s screening testiranjem za korono, ki bo 

usmerjen zlasti v ranljive skupine: zdravstveni delavci, zaposleni v vrtcih in v domovih 

za starejše, policisti, zaposleni v javnem prometu, javni uslužbenci, ki so v stiku z več 

osebami (okenca ipd.). rezultati screening testiranja bodo osnova za odločanje o 

rahljanju omejitvenih ukrepov. 

5.5. Ponovno je aktivirana omejitev gibanja vsak dan med 19h in naslednji dan do 5h. 

28.4.: Vlada uvedla novo policijsko uro za prihajajoči podaljšani vikend (1.,2.,3.5.), in 

sicer gibanje dovoljeno med 05h-14h. Za starejše med 05-11h in za mlajše med 12-14h. 

25.4. vsaka oseba, ki se je testirala in čaka na rezultat, mora v samoizolacijo. 

22.4.: Uvedba obvezne nošnjo mask v zaprtih prostorih in na odprtem, kjer razdalja ni 

mogoča. Veljavnost ukrepov od 23.4. 

21.4.: Predlog Komisije za nalezljive bolezni ter MzZ vladi za delno sproščanje 

omejitvenih ukrepov oz. skrajšanje policijske ure (med tednom gibanje do 19h namesto 

do 16h in med vikendom od sobote od 13h dalje namesto od petka od 16h). Sprostitev 

policijske ure bo veljala tudi za obe rizični starostni skupini (2 uri več za starejše od 67 

in ena ura več za mlajše od 18 let) 

17.4. Razglašene izredne razmere za novih 30 dni.  

13.4. Nove omejitve gibanja: 

Za prihodnji vikend je predvidena policijska ura, oz. omejitev gibanja od petka, 17.4. od 

Od 23.3. veljajo novi postopki vstopa in izstopa MK transportnih podjetij: vsako transportno 
podjetje mora dobiti posebno licenco za profesionalne voznike tovornjakov, ki jo izdata državna 
zdravstvena in sanitarna inšpekcija. Postopki se uvajajo zaradi nemotenega mednarodnega 
prometa (vnaprej poslani podatki o državah, kamor bodo vozniki vozili)  
 
Vlada razmišlja o zaprtju potniškega in medkrajevnega avtobusnega prometa, zaenkrat pa je 
uvedla zmanjšanje kapacitet oz. omejitev potnikov za 50%. Mednarodni promet potnikov je že 
ustavljen. 

16.3.: Zaprtje vseh državnih mej za potniški promet za tuje državljane, razen za diplomate in za 
osebe, za katere bo tako odločilo MNZ (poseben državni ali gospodarski interes) 

Zaprtje Mednarodnega letališča v Skopju v 48 urah, razen za državni, vojni, bolnišnični, 
humanitarni promet in promet brez potnikov 

Ministrstvo za zdravje bo za voznike tovornih vozil, ki vstopajo v SMK izdala posebno dovoljenje 
ali poseben zdravstven protokol, s katerim se omogoči poseben zdravstven in protokolaren 
režim za vstop v državo (gre za ukrep po zastoju tovornjakarjev na mejah ITA-SLO-HR) 



Razvoj ukrepov po državah, 7. maj 2020 

 82 

16h do torka, 21.4.2020 do 05h. Podaljšan vikend policijske ure je uveden zaradi 

pravoslavne velike noči. Dodatno je omejeno gibanje na izletniških točkah, v parkih ipd. 

že od četrtka, 16.4. 

Ostale omejitve ostajajo: 

Vsak dan od 16h dalje. Dodatno pa: za osebe do 18 let vsak dan samo od 13h-15h in 

za osebe od 67 let vsak dan samo od 10h-12h .  

MK državljani, ki se vračajo v SMK iz držav z najvišjim tveganjem, morajo v 21 dnevno 

samoizolacijo. 

9.4. Ukrepi ostajajo. V času, ko je gibanje možno, je to na javnih površinah omejeno na 

dve osebi ( plus otrok, mlajši od 14 let) 

8.4. sprejeta omejitev izplačiladodatkov in nadomestil plač zaposlenim v državnih 

organih, enotah lokalne samouprave, zavodih, ki opravljajo dejavnosti na področju 

izobraževanja, kulture, socialne zaščite in varstva otrok, športa in v institucijah, javne 

ustanove in javna podjetja, ustanovljena s strani Republike SMK. Določbe te uredbe ne 

veljajo za zdravstveno in pomožno-tehnično osebje v javnih zdravstvenih 

ustanovah,pripadnike MNZ in Vojske SMK. 

Od srede, 8.4.so uvedeni strožji ukrepi glede gibanja 
 
25.3.: Nova prepoved gibanja oseb preko vikenda (sobota, nedelja) v času od 16h do 
5h naslednji dan. Dosedanje omejitve ostajajo. 
 
Seja vlade 23.3.: 
- Prepoved gibanja oseb: 
starejših od 67 let od 11h do 5h naslednji dan. Gre za najbolj občutljivo skupino ljudi.  
- Mladi do 18 let se lahko gibljejo le od od 12h do 21h, zato da se obe skupini ne 
srečujeta - mladi so namreč velikokrat prenositelji virusa. 
- Sprememba policijske ure za vse prebivalstvo od  21h do 5h (in ne do 6h) zjutraj, 
zaradi odhodov v službo. 

Sproščanje ukrepov: 

22.4. Vlada uvede zmanjšano policijsko uro: Gibanje je dovoljeno vsak delovnik od 05h-
19h. Za rizični skupini je gibanje dovoljeno od 05h-11h (nad 67 let) in od 13h-19h (za 
mlajše od 18 let). 

Ob sobotah je gibanje dovoljeno od 05h-15h, za starejše od 67 let od 5h-11h, za mlajše 
od 18 let od 12h-15h 
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Drž. Zadnji sprejeti zajezitveni ukrepi Prometni ukrepi in spremembe mejnega režima 

TR 

28.4.: Tovorna vozila, ki tranzitirajo skozi državo, bodo dobila GPS napravo, s katero bo 

poskrbljeno, da bodo TR zapustila med 24h in 36h, odvisno od poti. Zaradi prometnih 

razmer se lahko čas podaljša do 48h. 

 

Med ramadanom bodo prepovedane določene tradicionalne aktivnosti, kot je 

postavljanje velikih šotorov, kjer se zbira večje število ljudi na večerji iftar, zapora cest, 

kjer se tradicionalno zbirajo ljudje, omejitev obiska svetih krajev, pokopališč ipd. 

20.4. Turčija bo uvedla 4 dnevno policijsko uro od 23. do 26. aprila. 

 

14.4. je bila sprejeta novela Zakona o kazenskih sankcijah, ki v kontekstu Covid-19 

omogoča predčasno izpustitev določenih kategorij zapornikov ali skrajšanje zapornih 

kazni. Amandmaji opozicije po pričakovanju niso bili sprejeti.  

 

Po besedah vodje turškega rdečega polmeseca se bolniki, ki prejemajo 

rekonvolescentno plazemsko terapijo, pozitivno odzivajo na zdravljenje. 

 

Turški znanstveniki naj bi zaključili s prvo fazo testiranj cepiva za Covid-19. Gre za 

projekt Ege University Drug Development in Pharmacokinetic Research Application 

Center (ARGEFAR) iz province Izmir  ter Scientific and Technological Research Council 

of Turkey (TUBITAK). 

 
8.4. 
Ministrstvo za zdravje je objavilo začetek projekta Pandemic Isolation Tracking v okviru 
katerega bodo oblasti preko mobilnih telefonov nadzirale spoštovanje karantene s strani 
oseb,ki jim je bila odrejena. 
 
7.4. Člani parlamenta odslej na zasedanjih nosijo zaščitne maske  in pazijo na varnostno 
razdaljo. 
 
31.3. 
V parlamentarno proceduro je bila vložena novela Kazenskega zakonika, ki ima mdr. za 
cilj zmanjšanje števila zapornikov v turških zaporih zaradi tveganja okužbe s 
koronavirusom na način, da bi se povečalo število zapornikov, ki bi kazen lahko odslužili 
v hišnem priporu. 
 
Od 27.3. je na tržnicah prepovedana prodaja nenujnih izdelkov (torbice, spominki), 
hrano pa morajo prodajalci nujno zapakirati. Prodaja nezapakiranih živil je tako 
prepovedana. 
 
25.3.  
Zaprtje šol se podaljša do 30. aprila 
Napovedana je rekrutacija dodatnih 32.000 zdravstvenih delavcev in skoraj 1 mio usd 
pomoči podjetjem, ki lokalno proizvajajo dezinfekcijska sredstva, zaščitna oblačila, 
očala in maske. 

Turkish Airlines je  28. aprila podaljšal  prekinitev vseh letov, notranjih in mednarodnih, do 28. 
maja. 
 
28.4.: Za transport v in iz TR bodo izvedeni zdravstveni pregledi. Če ne bodo okuženi, bodo 
lahko tuji vozniki vstopili brez čakanja 14 dni v karanteni pod pogojem, da bodo državo zapustili 
v 72h. To obdobje se lahko izjemoma podaljša 
 
Še vedno ni dovoljeno prečkanje meje z Iranom in Irakom, razen tujim voznikom, ki pa se potem 
ne morejo vrniti v TR. 
 
V skladu z napovedjo predsednika države je s 30.3. istanbulsko letališče zaprto za potniški 
promet z redkimi izjemami evakuacijskih letov. V tem kontekstu se omenja  Qatar Airways. Na 
spletni strani letališča ni več aktualnih podatkov o prihodih in odhodih letal. 
 
Po prejetih informacijah z 22.3. turški mejni organi ne dovoljujejo več vstopa v državo voznikom 

tovornjakov iz DČ EU 

18.3.: Turčija je ob polnoči zaprla kopenske meje z Bolgarijo in kopenske ter morske z Grčijo za 

potniški promet.  

Cestna mejna prehoda Pazarkule in Ipsala ter železniški Uzunkopru so zaprti na meji z Grčijo, 

z Bolgarijo pa Derekoy, Hamzabeyli and Kapikule 

Omejitev za tovorni promet ni. 

16.3.: Turški državljani, ki so v devetih evropskih državah (Nemčiji, Franciji, Španiji, Norveški, 

Danski, Belgiji, Avstrije, Švedske in Nizozemske), s katerimi je bil nedavno prekinjen letalski 

prevoz, imajo do ponedeljka do 17. ure, čas izrazijo interes za vrnitev domov.  

14.3.: Prekine se zračni in cestni promet z Azerbajdžanom. Ukrep ne velja za tovor. Zaprl se je 

kopenski mejni prehod Sarp med TR in GE. Ostala dva Turkgozu/Vale, Aktas/Kartsakhi 

zaenkrat ostajata odprta. 

13.3.: Od 14.3. zjutraj se prepreči vstop potnikom iz 9 držav: Avstrije, Nemčije, Francije, Španije, 

Belgije, Nizozemske, Norveške, Švedske in Danske. Turkish Airlines  iz teh držav ukinja lete do 

17.4.  
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21.3. je Turčija prepovedala izhode iz stanovanja  starejšim od 65 let in kronično bolnim. 
 
16.3. Ukinitev skupinskih molitev v mošejah, zapirajo se gledališča, bari, kinodvorane, 
otroška igrišča (praviloma v nakupovalnih centrih), restavracije, poročne in druge 
dvorane. 

15.3.: Turčija je ustanovila 24-urni center za koordinacijo in pomoč v zvezi s COVID-19, 
pod okriljem  zunanjega ministrstva. Zaprtje javnih knjižnic do 30. marca. 

13.3.: zaprtje šol za 2 tedna, vrtcev do nadaljnjega, univerz za tri tedne. 

Sproščanje ukrepov: 

4.5.: Predsednik države je napovedal prve korake sproščanja ukrepov: 

- starejši od 65 let bodo lahko zapustili domove za štiri ure na dan enkrat tedensko, 
prvikrat 10. maja. 

-13. maja  bodo domove lahko zapustili tudi otroci do 14. leta starosti, vendar le v t.i. 
walking distance ter v času med 11h in 15h. 

-15. maja bodo pod enakimi pogoji lahko zapustili domove mladi, stari med 15 in 20 let. 

-S 5. Majem je ukinjena prepoved potovanja v in iz 7 mest: Antalya, Aydın, Erzurum, 
Hatay, Malatya, Mersin in Muğla. Za ostalih 24 provinc bo prepoved ostala v veljavi, 
torej tudi za Istanbul, Ankaro in Izmir. 

-Po vsej državi se bodo 11. maja znova odprla nakupovalna središča, brivnice, frizerski 
saloni in nekatere trgovine. 

-Univerze bodo znova lahko odprle svoja vrata s 15. junijem. 

ISR 

6.5.: Ministrstvo za zdravje je najavilo izvedbo seroloških testiraj, in sicer bodo testirali 
100.000 Izraelcev za prisotnost na protitelesa. 
 
5.5. Dve soseski v beduinskem mestu Hura sta določeni za zaprto območje do 10. 
maja. 
 
21.4. – vlada je s sklepom do 6.5. podaljšala ukrep obvezne hotelske karantene za 
vse, ki prihajajo iz tujine in nimajo pogojev za karanteno na domu (sprejet 12.4.) 
 
16.4. – ministrski odbor je podaljšal odločitev o zaprtih območjih. Bnei Brak ostane 

zaprto območje od 16.4. do 20.4., omejeno bo gibanje iz in v mesto. Zapora za določene 

četrti Jeruzalema velja od 16.4. do 19.4.  Gibanje iz četrti je dovoljeno samo za namen 

odhoda na delo za nujne delavce. 

12.4.  v javnosti je obvezno nošenje obraznih mask 

5.4. uvedena je popolna zapora mesta Bnei Brak 

25.3. zmanjšanje avtobusnih linij na 25 % in ukinitev vlakov, še naprej velja ukinitev transporta 
za konec tedna. V taksiju je lahko samo en potnik, v zasebnem vozilu dve osebi. 
 
25. 3. napoved testiranj in karantene na letališču za državljane/rezidente Izraela, ki se vračajo 
iz ZDA, Italije, Španije ali Francije z dnem 28. 3., poleg obvezne 14-dnevne samoizolacije na 
domu. 
 
Javni transport ne bo deloval v nočnih urah, ter za konec tedna (od četrtka zvečer do nedelje 
zjutraj), ob delovnikih bo deloval v omejen obsegu. 

18.3. – prepovedan je vstop vsem tujcem, razen rezidentom, preko vseh mednarodnih mejnih 
prehodov. Prepovedan je prehod preko kontrolnih točk Zahodnega brega 

Javni transport ne bo deloval v nočnih urah, ter za konec tedna (od četrtka zvečer do nedelje 
zjutraj) 

16.3.: Palestinski delavci iz Zahodnega brega, ki so nujni za gospodarstvo, bodo od 1-4 
mesecev morali ostati v Izraelu, ne bodo vsak dan odhajali domov  in bodo odgovornost 
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- uvedene so cestne zapore pri Jeruzalemu, ki bodo do srede (do konca praznika 
pesah). Skladno s tem tudi poslanci iz Bnei Braka ne morejo vstopiti v Knesset.  
 
4.4. v domovih za ostarele bo obrambno ministrstvo pomagalo ministrstvu za zdravje 
pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjienja virusa 
 
31. 3.  
- odbor Knesseta je potrdil ukrep sledenja državljanom po mobilnih telefonih zaradi 
izvajanja karantene, do konca aprila 
- en vojaški obrat se je usmeril v proizvodnjo za izdelavo ventilatorjev 
 
30. 3. zaostritev omejitev gibanja in javnega zborovanja: 
- prepovedano zbiranje več kot 2 oseb (izjema so ožji družinski člani), 
- prepoved molitev na javnih krajih (poleg molitev v sinagogah), 
- poroke dovoljene zgolj ob prisotnosti ožjih družinskih članov, pogrebi z udeležbo do 
20 oseb in obredi ob rojstvu otroka do 10 oseb na odprtih prostorih in z razdaljo najmanj 
2 m med ljudmi, 
- zmanjšanje števila zaposlenih na delovnih mestih na 15 % zaposlenih tako v javnem 
kot tudi zasebnem sektorju, z nekaterimi izjemami, 
- poziv k praznovanju prihajajočih praznikov v ožjem družinskem krogu, 
- napotitev 600 vojakov za pomoč policiji pri uveljavljanju omejitev gibanja in zborovanja. 
 
29.3.: napovedani so strožji ukrepi oziroma popolna ustavitev gospodarstva in 
karantena za 7 dni 
 
25.3. prepovedano je gibanje, razen v trgovino, lekarno, zdravniku in v službo, če je 
dovoljeno z vladnim ukrepom. Sprehod ali izhod iz hiše je možen 100 m od doma in 
samo za kratek čas. Izhod za rekreacijo ni več dovoljen. Vzdrževati je treba razdajo 2 
m med ljudmi. Osebe, starejše od 60 let ne smejo zapuščati doma.  
V restavracije ni dovoljeno vstopiti za pick-up, dovoljena je samo dostava hrane. 
V trgovinah ne sme biti več kot pet kupcev na aktivno blagajno. 
Zaposlenim je treba pred začetkom dela zmeriti telesno temperaturo, če ima več kot 38 
C se mu ne dovoli vstopiti. 
Internetna prodaja in dostava ni omejena. 
Sinagoge, mošeje in cerkve so zaprte. 
Kršitve ukrepov so kaznivo dejanje in policija lahko izreka globe.  
Novi ukrepi so v veljavi 7 dni. 
 
17. 3.: Ministrstvo za zdravje je izdalo navodila, da prebivalci ne odhajajo od doma 
razen, če je nujno, policija bo lahko izrekala globe za kršitve. Od doma se lahko odide 
za nakup hrane, zdravil, v službo (skladno z vladnimi ukrepi) ali k zdravniku. Sprehod je 
dovoljen 10 minut. Priporoča se, da ranljive skupine ne zapuščajo doma. V službi morajo 
biti delavci na razdalji 2 metrov, pred odhodom na delo si morajo meriti vročino, umiti 
roke ob prihodu in odhodu na delo ter najmanj na tri ure. 

- uvedeno bo testiranje vsaj do 3000 oseb dnevno 

delodajalca 
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- uvedeno bo "drive-through" testiranje 

- verske oblasti so prekinile z molitvami v mošejah 

- v roku treh dni bodo prekinjeni prehodi preko Zahodnega brega za palestinske dnevne 
delavce 

- vpoklicanih je 2500 rezervistov, ki bodo pomagali pri organizaciji boja proti virusu 

- začenja se sledenje po mobilnih telefonih vsem okuženim in tistim, ki so bili z njim v 
kontaktu, ter striktna izolacija 

Sproščanje ukrepov: 

5.5.: Ministrstvo za zdravje je objavilo navodila za odpiranje vrtcev – otroci bodo 
razdeljeni v skupine po največ 18 otrok in nato še dodatno v podskupine in bodo 
izmenično v vrtcu po tri dni. En učitelj lahko dela z največ šestimi skupinami. 

4.5.: PV Netanyahu je najavil  nadaljevanje sproščanja ukrepov, ki jih je sprejela vlada: 
odpravljene so omejitve gibanja, dovoljeno je obiskati starejše sorodnike, 7.5. se bodo 
odprle tržnice in nakupovalni centri ter fitnes centri. Dovoljeno je zbiranje na prostem do 
20 oseb, poroke in pogrebi do 50 oseb. Vrtci se bodo odprli 10. maja, ostale šolske 
ustanove do konca maja. Preostale institucije bi se prav tako postopoma odpirale do 
sredine junija.  

Pogoji za ohranitev nadaljevanja odpiranja gospodarstva so ne več kot 100 novih okužb 
dnevno iz neznanega vira in ne več kot 250 oseb na intenzivni negi – v tem primeru bi 
do sredine junija lahko odpravili omejitve zbiranja ljudi v celoti.  

1.5. Po odobritvi posebne seje ministrov in odločitvi predsednika vlade, bo ministrstvo 
za šolstvo z odlokom sprejelo odločitev o delnem odpiranju šol od nedelje, 3.5., in sicer 
1. do 3. razred in 11. in 12. razred, šole za otroke s posebnimi potrebami se odprejo v 
celoti.  Udeležba otrok v šoli ne bo obvezna, z izjemo maturantskih izpitov. Razredi bodo 
oblikovani v manjših skupinah, pouk bo potekal pet dni v tednu (namesto šest).  

Vrtci naj bi se odprli po 10. maju, ostali razredi OŠ pa do konca maja.      

26.4. Vlada je sprejela sklep, s katerim se odpravi omejitev izhoda iz hiše do 500m za 
rekreacijo. Sklep začne veljati 30.4.   

24.4. Vlada je sprejela sprostitev ukrepov, ki bo veljala od 26.4. do 3.5. Za vse veljajo 
predpisi o maksimalnem številu strank v prostoru, razdalji 2m, nošenju mask in rokavic, 
merjenju temperature strankam in turnusno delo delavcev. Restavracije lahko 
pripravljajo hrano, ki jo stranke vzamejo s seboj, ob upoštevanju vseh  prej navedenih 
predpisov. Nadzor bodo opravljale lokalne oblasti. Odprejo se trgovine na ulici, ob tem 
mora lokalnim oblastem lastnik trgovine podpisati izjavo, da bo upošteval vse predpise 
za preprečitev širjenja virusa. Podobno velja za frizerske in kozmetičn salona, ki imajo 
dodatno zahtevo, da morajo imeti zaposleni poleg rokavic, ki jih morajo zamenjati pri 
vsaki novi stranki, tudi maske in zaščito za ves obraz.  Zaprti ostanejo nakupovalni 
centri.  
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22.4.: Vlada je sprejela amandma, da je ob porokah dovoljena navzočnost 19 oseb ob 
pogoju da je v odprtem prostoru. 
 
19.4.- vlada je sprejela sprostitev naslednjih ukrepov: 
- na delovnem mestu bo lahko do 30% delavcev, lahko pa več ob upoštevanju 
škrlatnega standarda (purple standard). Podjetja bodo pridobila ta standard, če bodo 
lahko izpolnila zdravstvene pogoje razdalje 2m med delavci in maksimalno določeno 
število delavcev na m2, izvajala higienske ukrepe in določila osebo, ki bo nadzirala 
izvajanje. Podjetja sama nadzirajo spoštovanje ukrepov in s tem svoje pogoje za 
obratovanje. Kršitev ukrepov je kaznivo dejanje. Ukrep zmanjšanja delovne sile je 
podaljšan do 30.4., tudi za javni sektor. 
- odprejo se manjše trgovine (taksativno naštete dejavnosti), vendar ne v 
nakupovalnih centrih, ob upoštevanju omejitev (merjenje temperature na vhodu in 
maksimalno število kupcev glede na prostor ali blagajne). Trgovine z oblačili in 
igračami ostanejo zaprte. 
- dovoljena je rekreacija na prostem do 500m od hiše, največ v paru z osebo istega 
gospodinjstva. Na plažo, igrišča in parke ni dovoljeno.  
- dovoljene poroke do 10 ljudi, molitve na prostem do 19 ljudi in največ 500 m od 
doma 
- odprejo se ustanove za šolanje otrok s posebnimi potrebami, v skupinah po 3. 
- znižana je kazen za nenošenje maske na 200 NIS (50 EUR). 
Sprostitev ukrepov velja 14 dni. V tem času se bo preverjalo stanje in se nato dodatno 

sprostilo ukrepe ali jih zaostrilo.  

UA 

30.4.: Izredno stanje je na predlog Ministrstva za zdravje Ukrajine podaljšano do 

vključno 11.5. na celotnem teritoriju Ukrajine. Od 6.4. veljajo za izhod na javne površine 

poostreni ukrepi (v Kijevu komunalne službe in policija nadzorujejo parke in druge 

zelene cone, v katerih se ljudje ne smejo več zadrževati). 

24.4: Izredno stanje je na predlog Ministrstva za zdravje Ukrajine podaljšano do vključno 

11. 5. na celotnem teritoriju Ukrajine. 

9.4. Dovoljeno obratovanje ustanovam za poštne in dostavne storitve, trgovin z 

gradbenim materialom, gradbenim izvajalcem, računovodskim servisom.  Osebe nad 

60 let morajo biti v samoizolaciji, razen tistih, ki delajo na področju nujnih storitev ali so 

funkcionarji oz. zaposleni v državnih ustanovah. Bivanje oseb v izolacijskih ustanovah 

bo krito iz mestnih proračunov.  

7.4.: 28 mobilnih ekip izvaja teste v Kijevu na domu oseb, ki jih določijo osebni zdravniki.  

6. 4.:Ministrstvo za zdravje pripravlja seznam zdravil, ki bodo vključena v protokol 

zdravljenja covid-19. Obnovljen bo spisek bolnic, ki so določene za zdravljenje okuženih 

s covid-19. V Kijevu so komunalne službe in policija začeli nadzorovati parke in druge 

zelene cone, v katerih se ljudje od 6. 4. ne smejo več zadrževati.  

27. 3. 

- Podaljšanje šolskega leta za en mesec, do 1. 7.  

6. 4.  

V nekaterih mestih bodo glede na potrebe javnega prometa v obratovanje vrnili več vozil, saj 

potniki, ki imajo dovolilnice, čakajo tudi več ur za vkrcanje na avtobuse.  

Mornarji v morskih pristaniških ne bodo smeli zapustiti svojih ladij.  

 

Izvaja se obvezna izolacija za osebe, ki pripotujejo s posebnimi leti. Osebe so nameščene v 

prostorih hotela, ki sodi pod nadzor ministrstva za obrambo, lahko pa doplačajo za bolj luksuzno 

namestitev. Hrana ni všteta v stroške.  

 

27. 3.  

- Napoved popolnega zaprtja meje in ukinitev vseh prevozov od 27. 3. zvečer naprej.  

 

26. 3. Možna popolna ukinitev  čezmejnih potniških prevozov od 27. 3. zaradi preprečevanja 

naraščanja števila okuženih.  

24. 3. Od letališč deluje samo letališče Borispol, leti so posebni leti zaradi repatriacije tujcev iz 

UA in UA državljanov v domovino.  

22. 3. Omejitev mestnega prometa v Kijevu, uporabljali ga bodo lahko samo zaposleni v nujnih 

podjetjih in ustanovah. Ustavitev mestnega prometa v več mestih UA.  

21.3.: Ukrajinski državljani ne smejo zapustiti ozemlja UA. Za UA državljane, ki so družinski 
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- V mestih ob jedrskih elektrarnah uveden najstrožji režim karantene, vhod in izhod je 

omejen na nujne primere.  

 

26. 3 Uvedeno izredno stanje/situacija na ozemlju celotne držve zaradi boljše 

koordinacije med centralno in lokalno oblastjo na področju boja proti okužbam.  

Uvedena možnost prisilnega testiranja in zdravljenja oseb, ki kažejo znake okužbe in s 

testiranjem ne soglašajo. 

Uvajajo se strožji ukrepi glede javnih prostorov, mdr. omejitev števila oseb, ki so lahko 

v trgovini.  

Patriarh Bartolomej, v čigar pristojnost sodi tudi Pravoslavna cerkev Ukrajine, je pozval 

k začasnemi prekinitvi izvajanja verskih obredov.  

17. 3. je Vrhovna rada na svojem izrednem zasedanju potrdila predlog zakona o boju 

proti širitvi okužb s SARS-CoV-2 (Covid-1), ki spreminja vrsto UA zakonov. V zakonu 

so predvideni naslednji ukrepi:  

- uvedba prekrška zaradi dejanja zapustitve mesta samoizolacije ali izolacije ter večjo 

kazen za kaznivo dejanje kršitve zdravstvenih pravil za boj proti okužbam; 

- enostavnejši postopek državnega nakupa potrebne medicinske opreme ter oprostitev 

carine in dajatev za potrebno opremo in zdravila;  

- uvedba možnosti dela od doma po poenostavljenem postopku; 

- vlada bo nadzorovala cene zdravil in zdravstvenih pripomočkov ter nujnih socialnih 

produktov; 

- prepoved kaznovanja tujcev in oseb brez državljanstva, ki niso mogli zapustiti ozemlja 

Ukrajine v roku, kot bi sicer morali, ali podaljšati svojih dokumentov za bivanje v 

migracijski službi; 

- karantena bo pomenila izredni dogodek v pravnem smislu;  

- podaljšanje rokov za administrativne in druge usluge;  

- ukrepi za zaščito pravic in interesov IDP;  

- vlada mora v roku tedna sprejme ukrepe za plačilo dodatka v višini 200% dohodka k 

dohodku zdravstvenih in drugih delavcev, ki delajo na področju boja proti širitvi okužbe 

Covid-19 in njenega zdravljenja.  

Karantena je bila uvedena v celotni Ukrajini. Od 17. 3. naprej so odprte samo trgovine 

s prehrano, lekarne, banke, bencinske črpalke. Restavracije zgolj dostavljajo hrano.  

Uvedena prepoved zbiranja več kot 10 oseb. 

člani državljanov EU in drugih držav, MZZ naredi izjemo na podlagi note veleposlaništva.  

19.3.: Kontrolne točke na kontrolni črti na vzhodu UA bodo po napovedih na območju Donecke 
regije zaprli na strani izven nadzora UA vlade. Promet čez kontrolne točke je bistveno zmanjšan, 
na strani pod nadzorom UA vlade veljajo omejitve o prepuščanju zgolj ukrajinskih državljanov. 
Možen tudi prehod kontrolne črte zaradi humanitarnih in zdravstvenih razlogov, o vsakem 
primeru posebej odloča vodstvo točke v sodelovanju z Ministrstvom za okupirana območja.  

Glede kontrolne črte na območju Krima je prav tako bilo odločeno, da jo lahko prehajajo osebe 
zaradi humanitarnih in zdravstvenih razlogov, o vsakem primeru posebej odloča vodstvo točke 
v sodelovanju z Ministrstvom za okupirana območja.  

18.3.: Vlada je prekinila delovanja metroja v Kijevu, Dnipru in Harkovu od 17.3. do 3.4. Sprejeta 
omejitev glede števila potnikov v drugih sredstvih javnega mestnega prometa.  

Od 18. 3. do 3. 4. prekinitev javnega medmestnega in medregijskega prevoza – avtobusnega, 
železniškega in letalskega. 
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RF 

3.5.: Tiskovna sluzba guvernerja Moskovske regije sporoca, da bo od 12.5. v Moskovski 

regiji mogoce obiskati trgovine le z zascitnimi maskami. Ce bo kupec prisel brez zascitne 

maske, jo bo imel moznost kupiti na blagajni. V trgovinah je prav tako potrebno 

spostovati socialno razdaljo. 

Na portalu pravnih informacij je objavljena novica da je vlada odpravila prepoved izvoza 

zascitnih mask, respiratorjev, kemicnih zascitnih mask in druge opreme iz drzave. 

2.5.: Guverner Moskovske regije Vorobyov je izdal priporocilo o uvedbi rezima 

obveznega nosenja zascitnih mask na javnih mestih, ukrep velja do 11.5. Od 11.5. bodo 

prebivalci morali nositi maske v trgovinah, lekarnah in javnem prevozu ter vseh podjetjih, 

ki se naprej delujejo v rezimu samoizolacije. 

29.4.: Obdobje nedelavnih dni je podaljsano do vkljucno 11.5. (6., 7. in 8.5 so razglaseni 

za nedelavne dni). Regijski guvernerji obdrzijo svoja posebna pooblastila v boju proti 

koronavirusu glede odlocanja o olajsanju omejitev po 11.5. 

28.4.: Ministrstvo za zdravstvo RF je posodobilo zacasne smernice za preprecevanje, 

diagnosticiranje in zdravljenje koronavirusne okuzbe. Razsirjen je seznam zdravil, ki jih 

je mogoce uporabiti za zdravljenje z 9 na 13 zdravil. Mozna je uporaba preparatov 

hidroksiklorokin, klorokin, meflokin, azitromicin, lopinavir plus, ritonavir, rekombinantni 

interferon beta-1b in rekombinantni interferon alfa umifenovir Tocilizumab, sarilumab, 

metilprednizolon, deksametazon, baritsitinib.  

20.4. Oblasti v Tatarstanu so prebivalcem prepovedale obiskovanje trgovin in uporabo 

javnega prometa brez zascitnih mask ali respiratorjev. Uvedbo taksnih zahtev nacrtujejo 

tudi oblasti v Republiki Mordoviji.  

10.4. je zupan Moskve podpisal odlok o uvedbi nadaljnjih ukrepov za preprecitev sirjenja 

COVID-19. Od 13. do 19.4. so v Moskvi uvedene nadaljnje omejitve in prepovedi: 

1. Delo skoraj vseh podjetij in organizacij je zacasno ustavljeno, razen vladnih teles, 

zdravstvenih organizacij, podjetja prehrambene in zdravstvene industrije, proizvajalci 

osebne zascitne opreme, kljucna obrambna podjetja, vesoljska podjetja, jedrska 

industrija in kriticna infrastruktura; 

Trgovine s hrano in trgovine na drobno, ki so trenutno odprte, nadaljujejo delo; 

Vsa delujoca podjetja morajo minimizirati prisotnost osebja na delovnem mestu. 

Preostali delodajalci so preusmerjeni v delo na daljavo ali v dela prosti teden. 

2. Gradbena dela in sanacije so suspendirana, z izjomo gradenj zdravstvenih objektov, 

nadaljuje se tudi cikeljno delo v gradbenistvu in vzdrzevanje metroja, zeleznic, 

zemeljskega javnega prometa in letalisc. 

3. Souporaba avtomobilov je suspendirana. 

4. Opravljanje zdravstvenih storitev organizacij in posameznih podjetnikov, za katere ta 

6.5.: Oddelek za promet pri moskovski vladi uvaja digitalno preverjanje prometnih 

prepustnic.Digitalne prepustnice bodo začele obratovati 15.5. 

29.4.: PRV Mishustin je podpisal ukaz, na podlagi katerega je podaljsana omejitev vstopa za 

tujce, prvotno dolocena za 1.5. Obdobje se podaljsa dokler se epidemionoske razmere ne 

izboljsajo. 

7.4.: PRV guvernerjem prepovedal zapiranje upravnih meja med regijami; prepoved vstopa sta 

pred tem uvedli Chechenija in Chelyabinska regija 

na vseh letaliscih organizirajo pregledovanje vseh drzavljanov, ki prihajajo iz drzav, kjer je 

potrjena okuzba s koronavirusom; to vkljucuje merjenje temperature in zbiranje materiala za 

odkrivanje novega koronavirusa in takojsnjo izdajo odlocbe o 14-dnevni samoizolaciji  

 

25.3. Hcerinska druzba Ruskih zeleznic - Zvezna potniska druzba je preklicala del vlakov na 

dolge razdalje in zmanjsala frekventnost nekaterih vlakov na domacih poteh 

Aeroflot je dvakratno znizal cene notranjih letov; Aeroflot ohranja zunanje lete le v devet 

evropskih mest in v NY, kot tudi izvaja carterske lete zaradi vracanja ruskih drzavljanov 

 

RF s 23.3.2020 zacasno omejuje zracno komunikacijo s Turcijo, Japonsko, Vietnamom in 

Tajsko - vsega skupaj sedaj s 146 drzavami;  

S tem RF prakticno omejuje lete z vsemi drzavami, mozni so le direktni leti med glavnimi mesti; 

ruske letalske druzbe lahko v te drzave izvajajo carterske lete za vracanje sodrzavljanov; 

 

19.3.: Od petka 20.3. je odrejena omejitev letov v ZDA, UK in ZAE. 

17.3.: RF vlada je izdala ukaz, po katerem bo od 18.3. do 1.5.2020 omejen vstop v državo za 
tujce in osebe brez državljanstva, vključno z državljani RF, ki v državo vstopajo preko ozemlja 
Belorusije ter za beloruske državljane.  

Iz ukrepa so izvzeti diplomati in njihove družine, vozniki mednarodnega cestnega prometa, člani 
posadk letal, člani posadk ladij rečnega in morskega prometa, člani posadk železniškega 
prometa, člani uradih delegacij, osebe z diplomatskimi, uradnimi, običajnimi zasebnimi vizami, 
izdanimi v povezavi s smrtjo ožjega sorodnika, osebe s stalnim prebivališčem na ozemlju RF, 
osebe v tranzitu preko letališč. 

Obveznost 14-dnevne samoizolacije doma velja za vse državljane, ki pridejo iz ZDA, VB, EU, 
Ukrajine, Belorusije in vseh evropskih držav izven EU, kot tudi za vse, ki z njimi živijo. 



Razvoj ukrepov po državah, 7. maj 2020 

 90 

vrsta dejavnosti ni glavna, je suspendirano.  

5. Uvede se zacasen rezim za izvajanje mestnega proracuna, v okviru katerega je 

suspendirano nakupovanje, razen nujnega. 

7.4. Obvezen rezim samoizolacije za vse prebivalce je bil objavljen v 84 od 85 ruskih 

regij od 7.4. (edina izjema je Tverska regija). RF bo namenila do 1 milijona $ WTO v 

2020 za boj  proti siritvi novega tipa koronavirusne okuzbe 

5.4.: V Moskvi in Moskovski regiji dovoljeno delo lepotnih, masaznih in kozmeticnih 

salonov ter optikov, ki delajo na podlagi medicinske licence 

Drzavna duma v zadnjem branju sprejela zakon, ki vladi omogoca vzpostavitev 

izrednega rezima visoke pripravljenosti za celo drzavo 

Drzavna duma je sprejela spremembe Zakona o upravnih prekrskih glede kaznovanja 

pravnih oseb za namerno razsirjanje laznih informacij, prikritih kot verodostojna porocila, 

ki predstavljajo nevarnost za zivljenja ljudi in varnost, globa do 5 milijonov rubljev; 

(kazen za fizicne osebe globa do 2 milijona rubljev in do 5 let zapora): 

Drzavna duma v zadnjem branju sprejela tudi zakon o zakonski odgovornosti za krsitve 

sanitarnih in epidemoloskih pravil, ki vodijo v masovni izbruh bolezni ali predstavljajo 

nevarnost njenega sirjenja, globa do 2 milijona rubljev, zapor do 7 let, prepoved 

opravljanja dolocenega dela ali dejavnosti do 3 let 

od 28.3. do 5.4., po vsej drzavi “placane pocitnice”, z namenom preprecitve hitre siritve 

okuzbe, s tem, da bodo vse storitve vitalnega pomena, tj. medicinske ustanove, lekarne, 

trgovine z zivili, bancne in financno racunovodske ustanove, transport in vse oblasti na 

vseh nivojih, nadaljevale delo; 

25.3. Oddelek za zdravje Moskve je skladno s pravili zdravljenja COVID-19 sprejel 

odlocitev, da se pacienti z lazjo obliko obolenja lahko zdravijo doma; pravila veljajo do 

30.3.2020 

Moskovski zupan in guverner Moskovske regije sta upokojencem, mescanom, starejsim 

od 65 let in obcanom s kronicnimi boleznimi prepovedala izhode ter jim za sledenje temu 

navodilu obljubil enkratno pomoc v visini 4000 rubljev 

PRV bo dodelil 7,5 milijard rubljev iz rezervnega sklada za nakup ventilarorjev za pljuca 

in izventelesno oksigenacijo membrane;  10 miliard rubljev bo namenjenih za nakup 

opreme za zdravljenje, diagnostiko in osebne zascitne opreme; 5 miliard rubljev bo 

namenjenih dezinfekcijskim enotam in nekontaktnim termometrom; 

Rospotrebnadzor v Moskvi zaprl vse sportne objekte, vkljucno z bazeni in fitnes klubi. 

V Moskvi bodo izvedli po 10.000 testov na koronavirus dnevno.  

Moskovska vlada bo dala podporo podjetjem, ki so odvisna od mednarodnih zalog in 
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zaradi koronavirusa ne bodo mogla pravocasno izpolniti vladnih pogodb. 

20.3.: Vlada objavila stanje "povečane pripravljenosti" za vseh 85 regij, ki zahteva da 

celotna država sprejme proti-koronavirusne ukrepe (prepoved večjih zbiranj, šolanje 

online, spodbujanje dela na domu) 

Župan Moskve izdal ukaz o začasnem zaprtju vseh fakultet, v istem obdobju kot velja 

za šole, tj. od 21.3. do 12.4.2020. 

RF je prestavila načrtovani test skladnosti z zakonom o "internetni izolaciji/suverenosti 

Runeta"  

Na podlagi odločitve Vrhovnega sodišča bodo ruska sodišča od 20.3. do 10.4. 

obravnavala le nujne primere. 

Začasno so prepovedani večji dogodki v zaprtih prostorih preko 50 udeležencev, 

vključno z gledališkimi in zabavnimi, kulturnimi in izobraževalnimi ter športnimi dogodki.  

18.3.: PRV je Ruski nacionalni gardi ter ministrstvom za trgovino in industrijo, obrambo 

in izobraževanje, odredil, da študente in vojake oskrbi z materiali, potrebnimi za 

proizvodnjo osebne zaščitne opreme.  

PRV je Ministrstvu za pravosodje in Zvezni kaznilnici naročil, da dnevno izdelavo 

zaščitne opreme naloži tudi zapornikom. 

Župan Moskve dopolnjuje svoj ukaz  in uvaja nove ukrepe prepovedi izvajanja 

prostočasnih dejavnosti na področju kulture, športa, razstav, zabav in izobraževalnih 

dejavnosti na prostem s poljubnim številom udeležencev ter v objektih in strukturah za 

več kot 50 ljudi naenkrat. Ukrep velja do 10.4.2020.  

Od 21.3. do 12.4. bodo vse moskovske javne šole, športne šole in institucije nadaljnjega 

izobraževanja zaprte. 

Sproščanje ukrepov: 

6.5.: Vodja Rospotrebnadzora Popova je predstavila trofazni nacrt za izhod Rusije iz 

rezima samoizolacije. V prvi fazi bo omogoceno izvajanje sportov na prostem, hoja z 

otroki, odprle se bodo manjse trgovine z nezivili. Na drugi stopnji bo mogoce prosto 

hoditi po ulici, zacele se bodo odpirati sole in trgivine vecjega obsega. V tretji fazi bodo 

odprti parki, trgi in druge trgovine, ter hoteli in restavracije. Tocni datumi se niso znani, 

rezim samoizolacije se ohranja. 

Odlocitev o odpravi ukrepov v posamezni regiji sprejme guverner na podlagi podatkov 

o stopnji rasti obolelosti, zmogljivosti prostih postelj in kazalcev kritosti testiranj. 

28.4.: Vodja Rospotrebnadzora Popova je povedala, da bi se lahko protikoronavirusne 

omejitve v RF lahko zacele sproscati korak za korakom po 12.5., pod pogojem, da ljudje 
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striktno spostujejo sedanje omejitve v zacetku maja.  

EG 

3.5.: Glede na posledice izbruha korona virusa in terorizma, ki destabilizira državo, je 

egiptovski kabinet potrdil podaljšanje izrednih razmer za tri mesece, ki veljajo od 28.4. 

naprej. 

 

30.4.: Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da bo začelo injicirati plazmo bolnikov, ki so 

okrevali po okužbi s korona virusom, hudo bolnim bolnikom z novim virusom.  

 

Od 24.4. do preklica bo javni prevoz obratoval od 6. do 21. ure, vsak dan v tednu. 

 

Od 24.4.2020 v času praznika Ramadana bo policijska ura trajala med 21.00 in 6.00 

uro. V času Ramadana so prepovedana vsa javna verska zborovanja, vključno z javnimi 

iftarji (večerni obrok po končanem postu), skupnimi molitvami (Tarawih) in Itikafi 

(osamitev v mošejah zadnjih 10 dni Ramandana). 

 

20.4.: Ministrstvo za zdravje je pričelo s kliničnim testiranjem uporabe krvne plazme 

pacientov, ki so ozdraveli, za zdravljenje bolnikov obolelih za koronavirusom. Dvema 

osebama, ki sta ozdraveli naj bi odvzeli vzorce krvi. Cilj zdravljenja je prenos protiteles 

v kri bolnikov, ki so pred kratkim okrevali od virusa, na tiste bolnike, ki se trenutno borijo 

z boleznijo. 

 

Oblasti bodo 20.4.2020 po vsej državi prepovedale ves javni prevoz: avtobuse, vlake, 

metro v Kairu in prevoze po reki Nil, regionalne avtobusne prevoze med različnimi deli 

države in do vseh letovišč. Prepoved velja tudi za ves morski in pomorski promet. Vse 

trgovine, trgovski centri, plaže ter javni parki in vrtovi bodo popolnoma zaprti. Zaprti 

bodo tudi vsi kraji, kjer obstaja možnost množičnega zbiranja. 

Zasebni prevozi, minibusi in taksiji bodo dovoljeni 

10.4.: Kairo je opravil razkuževanje bolnišnice El-Zaitoun po odkritju okuženih med 

medicinskim osebjem. Uradnega števila okuženih še ni, mediji pa navajajo naj bi bilo 

okuženih 23 oseb (zdravnikov, medicinskih sester in obiskovalcev). 

Egipt je pričel izvajati klinično testiranje japonskega zdravila proti gripi Avigan. Zdravilo 

so prejeli zastonj, minister za izobraževanje in znanstveno raziskovanje pa je v svoji 

izjavi podal mnenje, da je še prezgodaj, da bi lahko govorili o učinkovanju pri zdravljenju 

obolelih s koronavirusom.  

Ministrstvo za zdravje je usposobilo 150 specialistov za duševno zdravje za psihološko 

podporo zdravstvenim delavcem in okuženim s koronavirusom. 

8.4.: Oblasti so podaljšale policijsko uro za nadaljnjih 14 dni do 23.4.2020. Po novem 

bo policijska ura trajala od 20.00 do 6.00 ure. 

javne dobrodelne kuhinje, ki nudijo brezplačne obroke bodo v času ramadanskega 

Ministrstvo za zdravje je podaljšalo karanteno na domu za vse, ki se vračajo domov iz tujine na 

28 dni. 

V času policijske ure bo omejeno tudi gibanje na cestah vključno z javnim in zasebnim 

prevozom. 

Od 29.3.2020 se za nadaljnjih 14 dni podaljša  prekinitev vseh  mednarodnih letalskih poletov. 

19.3.: Zaprte kopenske meje z Izraelom in Sudanom (že od prej z Libijo). Od 19.– 31.3. 
prepovedani mednarodni potniški leti, z izjemo praznih letal, ki odpeljejo tuje turiste. Domači 
potniški leti niso prepovedani, javni promet še deluje neovirano. 

16.3.: Odpovedani so vsi leti v Egipt in iz države v času od 19.03.2020 vsaj do 31.03.2020 

Odpoved letov v Kitajsko, Kuvajt, Oman, Katar (že pred COVID19), omejitev letov s KSA 
(repatriacija); odrejanje obvezne karantene v primeru simptomov ali stikov s potrjenimi primeri; 

Omejevanje prihoda potnikov iz Egipta so uvedli Izrael (na kopenskem mejnem prehodu), 
Jordanija (ustavljene pomorske linije), KSA, Kuvajt, Oman, Katar (letalske linije).  
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posta prepovedane.  

Izvoz kirurških mask (obraznih mask) in opreme za zaščito pred okužbo se za tri mesece 

ustavi v skladu z ustreznimi carinskimi določbami.  

Izvoz vseh vrst in derivatov alkohola se prekine za tri mesece v skladu z ustreznimi 

carinskimi določbami. 

Ravno tako se za tri mesece prekine izvoz zelenjave. 

Od 25.3.2020 je uvedena policijska ura od 19.00 do 6.00 ure za obdobje 14 dni. Iz te so 

izvzeti delavci farmacevtskih in živilskih tovarn. 

23.3.: Vlada je napovedala možnost uvedbe policijske ure v nekaterih regijah, če bo 

število okuženih doseglo število 1.000 oseb. 

PR Sisi je imenoval svetovalca za zdravstvene zadeve: dr. Mohamed Awag Tag El Din. 

Odloženi izpitni roki na univerzah – vsaj do 30.5. 

21.3.: 21.03.2020 – Pristojno ministrstvo odredilo suspenz opravljanja skupinskih 
molitev v vseh mošejah (za nedoločen čas). Tudi koptska cerkev zaprla vse cerkve v 
državi. 

Zaprtje vseh preostalih muzejev in arheoloških najdišč ter turističnih lokacij v času vsaj 
od 23.-31.03.2020. 

19.3.: za 14 dni prepoved obratovanja nakupovalnih centrov, barov, restavracij, 
casinojev, nočnih, športnih, mladinskih in družabnih klubov v času od 19:00 do 06:00 
ure. Ne velja za lekarne, pekarne, prodajalne špecerije in dostavne storitve. Do 16.4. 
ustavljeno izdajanje ali obnavljanje vozniških in prometnih dovoljenj. 

17.3.: Prepoved delovanja kinodvoran in gledališč. Med že prej odrejeno ustavitvijo 
muzejev, palač in drugih kulturnih znamenitosti se izvede dezinfekcija teh stavb. 

Prepoved izvoza zaščitnih mask in druge opreme (alkoholne raztopine, ipd.), ki lahko 
pomaga preprečevati infekcije.  

Za zaposlene državljane v resortih v governoratu Rdeče morje (Hurgada, Marsa Alam, 
Safaga) odrejena 14-dnevna prepoved vrnitve v mesta, od koder so doma, in karantena; 
prepoved prihoda domačih turistov vsaj 14 dni po datumu odhoda tujih; vse turistične 
lokacije, hoteli, restavracije, administrativne stavbe v RM bodo dezinfecirane 

15.3.: za 14 dni suspendirane vse izobraževalne (vrtci, šole, univerze) in športne 
prireditve, postopki na sodiščih, odpovedi javnih zbiranj, odpoved praznovanja 
muslimanskega verskega praznika 22.03., časovne omejitve pridig pri skupinskih 
(petkovih) molitvah na 15 minut, suspenz večine aktivnosti koptske cerkve in omejitev 
maš na manjše skupine, prepoved izvajanja porok in pogrebov v mošejah/dvoranah 

Sproščanje ukrepov: 



Razvoj ukrepov po državah, 7. maj 2020 

 94 

Z delom so pričela nekatera sodišča. Kazenska sodišča bodo delala dva dni v tednu. 

Sodišča bodo "izpolnila svojo pravno in državno dolžnost" z nadaljevanjem dela ob 
sprejemanju vseh previdnostnih ukrepov za varovanje javnega zdravja. Ti vključujejo 
redno razkuževanje sodnih dvoran in dovoljujejo samo prisotnost obdolženca in 
njihovega odvetnika. 

Družinsko sodišče bo izrekalo kazni le v primerih, katerih dokončne odločitve so bile 
prestavljene zaradi pandemije korona virusa. 

Tudi sodišča za prekrške bodo pričela z delom, zaslišanja pa bodo zaprta za javnost. 

Oddelki za promet se bodo odprli za en teden, uradne ure bodo v tem tednu od 8. do 
16. ure, izdajali pa bodo prometna dovoljenja za vse vrste vozil. 

24.4.: inistrstvo za notranje zadeve bo od prihodnjega tedna dovolilo izdajo prometnih 
dovoljenj za nova vozila (ne rabljena vozila) z namenom, da ponovno aktivirajo 
avtomobilsko industrijo. 

Sodišča bodo pričela z obravnavami v zapuščinskih postopkih. 

23.4.: Vlada po končanju praznovanja Ramadana načrtuje postopen ponoven zagon 
gospodarstva ob upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov. 

ZAE 

24.3. 
Zaprte restavracije, plaže, parki, ne nujne trgovine. Od 22.3. začasni suspenz 
brezvizumskega režima in ZAOSTREN NOV UKREP, ki do preklica  odreja začasno 
prepoved vrniteve osebam (delavcem) z začasnim dovoljenjem za prebivanje v ZAE. 
 Izvzeti so imetniki diplomatskega potnega lista. 

Zaprte vse izobraževalne ustanove, gledališča, javni parki. Vse javne prireditve so 
odpovedane. 

Vsi trgovski centri so od slej opremljeni z razkuževalnimi sredstvi (aparati).  

Poostren nadzor nad potniki, ki vstopajo v državo. 

Odsvetovanje vseh nenujnih potovanj v in iz ZAE. 

6.4. 
Nacionalna letalska prevoznika sta uvedla nekaj letalskih povezav iz ZAE. Iz Dubaja bodo letala 
poletela v ZRN, FR, VB in Švico. Iz Abu Dabija na NL. 
 
25.3.: Letališča v ZAE so začasno zaprta za ves letalski potniški promet. 
24.3. Vse letalske družbe v ZAE bodo izvajale potniški letalski promet še jutri in pojutrišnem. 
Letališča po tem datumu ostajajo odprta le še za vrnitev državljanov ZAE v državo in 
humanitarne lete ter cargo promet.. 

16.3.: Ob vstopu v ZAE morajo vsi tujci, ki bi prleteli iz držav Schengenskega sporazuma v 
obvezno 4-dnevno karanteno. 

 

IRI 

6.5.: Zdravstveni center province Khuzestan je sporočil, da število okuženih v provinci 
narašča nad pričakovanji, kar se pripisuje intenzivnemu testiranju. 
 
5.5.: Namestnik ministra za zdravje Iraj Harirchi je napovedal povečanje testiranj v 
provinci Hormozgan na 700 na dan, saj število vseh okuženih v tej provinci še vedno 
narašča in je preseglo 1.000 okuženih.  
 
4.5.: V 15 provincah po državi je zaznana ponovna porast okužb.  
 
30.4.: Namestnik ministra za notranje zadeve Hossein Zolfaghari povedal, da bo 114 
mest in okrožij, ki so jih uvrstili v belo kategorijo (brez okužb v zadnjih 14 dneh) pod 
nadzorom vsaj naslednjih 14 dni. Vsakršna nova okužba na 1.000 prebivalcev v 

Vlada je 28. aprila obvestila, da so meje Irana s sosednjimi državami, razen s Turkmenistanom 
ponovno odprte. 
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takšnem okrožju bo pomenila spremembo statusa v rumeno kategorijo (zmerna stopnja 
okužb). 
 
27.4. Napoveduje se obvezna uporaba zaščitnih mask v javnem prevozu, ki bodo 
brezplačno razdeljene potnikom. 
 
19.4.: Nacionalni odbor za boj proti koronavirusu je 19. aprila sprejel odločitev, da 
mošeje in verski centri ostajajo zaprti najmanj do 4. maja. Do nadaljnjega ostajajo zaprti 
kinematografi, restavracije, konferenčne in koncertne dvorane, šole in univerze 
(dejavnosti z visokim tveganjem za okužbo). Nakupovalni centri in trgovine (dejavnosti 
s srednjim tveganjem za okužbo) se ponovno odpirajo 20. aprila z omejenim delovnim 
časom do 18.ure. Začasni izpust zapornikov, ki niso nevarni, je podaljšan do 20. maja.  
 

14.4.: Parlamentarni center za raziskave je predstavil poročilo pripravljenosti Irana na 

morebitni drugi val epidemije, v katerem ukrepe v Iranu primerjajo z ukrepi v drugih 

državah. Iran ni sledil kitajskemu modelu "stroge karantene" niti korejskemu modelu 

masovnega testiranja. V tem trenutku ni mogoče predvideti začetka morebitnega 

drugega vala epidemije, vendar center priporoča, da država sprejme strategijo za aktivni 

nadzor nad širjenjem okužb, pripravljenost zdravstvenega sistema in sodelovanje 

javnosti. 

 

13.4.: Ministrstvo za zdravje je obvestilo, da bodo ukrepi v nadaljevanju sledili trem 

usmeritvam: (i) omejevanje nenujnega dela, potovanj, obiskov in druženja, (ii) 

odkrivanju okuženih, ki (še) ne kažejo simptomov, (iii) sledenje in testiranje oseb, ki so 

bile v stiku z okuženimi. 

12.4.: Odbor za boj in preprečevanje koronavirusa je napovedal, da ostajajo mošeje in 

verski centri tudi v času ramadana zaprti (25.4.-24.5.), če se razmere ne spremenijo.   

- PR Rouhani je svetoval uporabo osebnih avtomobilov in s ciljem izvajanja strategije 

pametne socialne distance napovedal nakup novih avtobusov javnega prometa.  

- Iran International Exhibitions Company je obvestila, da so vsi poslovni sejmi do 9. junija 

odpovedani, oz. preloženi na drugo polovico 2020. 

Ministrstvo za zdravje je 12. aprila sporočilo, da je Iran razvil hitri testni komplet covid-

19, ki temelji na odkrivanju protiteles. Uporabljan bo v okviru strategije pametne socialne 

distance. 

11.4.: Druga faza "nacionalne mobilizacije v boju proti virusu": Minister za zdravje je 

napovedal nadzor in testiranje vseh, ki nimajo simptomov okužbe, a so bili v stiku z 

okuženimi. Pri tem je za pomoč zaprosil paravojaško milico Basij.  

7.4. odpovedana vojaška parada ob Narodnem dnevu vojske 17. aprila. 
- bo država začela z drugim delom ukrepov boja proti epidemiji, v katerem načrtuje 
obširna testiranja vseh asimptomatičnih oseb. Prav tako bo država začela z načrtom 
»pametnega družbenega distanciranja« in postopnega odpiranja poslovnega življenja.  



Razvoj ukrepov po državah, 7. maj 2020 

 96 

 
5.4.: v nekaterih provincah v državi bodo od 11. aprila ponovno začeli delovati 
gospodarski sektorji z nizkim tveganjem za širitev okužbe; v Teheranu pa bo zmanjšanje 
omejitev mogoče od 18. aprila. Delovni čas za urade in pisarne po 11. aprilu bo od 7h 
do 14h. V času Ramadana ne bo skupnih molitev. Javna uprava bo z delom v 
naslednjem tednu nadaljevala z dvema tretjinama zaposlenih na delovnih mestih 
Potniški promet (avtobusni, železniški, letalski in pomorski) naj bi se postopoma 
nadaljeval. Izobraževalne ustanove ostajajo zaprte oz. učenje poteka na daljavo do 18. 
aprila- Ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so znanstveniki razvili testne komplete 
tretje generacije, ki se osredotočajo na RdRp gene. Iran v prihodnjih tednih namerava 
proizvesti 4 mio respiratornih mask ter 4,5 mio zaščitnih rokavic dnevno. Vzpostavljena 
je začasna vojaška bolnišnica s 100 posteljami v pristaniškem mestu Bandar Abbas. 
 
vladne in lokalne ustanove v zaprte (op. večina državnih uradnikov dela od doma ali so 
na dopustu) ter gospodarske aktivnosti prekinjene do 3. aprila. Odprte ostajajo lekarne, 
gasilske enote, mehanične delavnice, ponudniki storitev na domu, prodajalne hrane, 
pekarne in mesnice. 
Potovanja in izhodi iz mest ter zbiranje in druženje v parkih po državi so prepovedani.  
- Na podlagi 45 mio preventivnih pregledov so okužene osebe in tisti s simptomi bolezni 
nameščeni v karantene. 
-Teheranske oblasti so vladi predlagale prepoved izstopa vseh vozil (razen prevozov 
goriva in nujnih dobrin ter policijskih/vojaških vozil) iz province Teheran.  
- Province so pooblaščene za zaprtje javnih prostorov, omejevanje prometa in nadzor 
nad izolacijo prebivalstva skladno z razmerami. V primeru potrebe lahko implementirajo 
prisilno karanteno na domu. 
 
- V mednarodnem razstavišču v Teheranu je bil 25. marca odprt kompleks bolnice in 
prostorov za okrevanje Shahid Hejrati s 3.000 posteljami, ki so ga postavile kopenske 
sile iranske vojske. 
- Provinci Abadan in Khoramshahr bosta vsaj do 3. aprila v karanteni.  
 
24.3.: 
- WHO je Iranu dostavila 7. pošiljko zdravstvene opreme, ki vključuje 2.499 škatlic 
zdravil lopinavir in ritonavir.  
-EU je napovedala humanitarno pomoč Iranu v višini 20 mio EUR in podporo iranskemu 
zaprosilu za nujno finančno pomoč IMF Rapid Financial Instrument (RFI) v višini 5 mlrd 
USD. 
- Vojska bo v okviru vojaških vaj biološke obrambe začela z masovnim čiščenjem 
površin v 3.000 krajih po državi in 100 površin v Teheranu. 
- Brezdomni otroci in otroci, ki delajo, ter  kažejo simptome okužbe, bodo napoteni v 
oskrbo  Organizacije za socialno varstvo.  
- PR Rouhani je sporočil, da se bo zaprtje nakupovalnih centrov in nenujnih storitev  
nadaljevalo vsaj do 3. aprila. Pozval je k izogibanju prirejanja in udeležbe na porokah in 
pogrebih.  
- Od 2.450.000 vladnih uslužbencev jih je 1.200.000 na dopustu. Delo 500.000 javnih 
uslužbencev, ki je nujno potrebno, se izvaja izmenično.  
- Začasni izpust zapornikov bo podaljšan do 19. aprila.  
- Nekateri poslanci predlagajo, da parlament sprejme odločitev o enomesečni zapori 
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države, ki se skladno z ustavo lahko podaljša za nadaljnjih 30 dni.   
 
23.3.: Ministrstvo za zdravje je obvestilo javnost, da je bilo v zadnjih 7 dneh preverjeno 
zdravstveno stanje več kot 36 mio Irancev. Do 23. marca je bilo ustanovljenih 19.130 
ekip prostovoljcev.  
- Po podatkih instituta Pasteur Iran dnevno opravi 10.000 testiranj na koronavirus. 
- Banke in vladne ustanove v Teheranu so po praznikih ob iranskem novem letu od 24. 
marca odprte, vendar s polovičnim delovnim časom. Trgovine in nakupovalna središča, 
razen trgovin s hrano, bencinskih črpalk  in lekarn, ostajajo do 1. aprila zaprti. 
- Iranska vojska je 23. marca prejela ukaz, da v 24 urah v Teheranu pripravi prostor za 
bolnišnico in hospic z 2.000 posteljami.  
- V bolnišnici Amin v Isfahanu je vzpostavljena urgenca z 9 zdravniki in s 50 posteljami 
za bolnike s covid-19.   
 
22.3. Po odredbi lokalnih oblasti so vsa nakupovalna središča v Teheranu, razen trgovin 
s hrano in lekarn, od 22. marca zaprta. Napovedane so kazni za kršitelje. 
 
21.3.: PR Rouhani je 21. marca v sporočilu, da bo spodkopavanje iranskega 
zdravstvenega sistema in omejevanje finančnih virov, ki so potrebni za reševanje 
razmer, spodkopalo boj proti pandemiji po vsem svetu. 

20.3.: Vrhovni vodja ajatola Khamenei je zaradi epidemije covid-19 odpovedal 
tradicionalni novoletni nastop ob iranskem novem letu 20. marca 2020; novoletno 
sporočilo Irancem je objavil na svoji spletni strani. 

Vsi študijski in šolski izpiti so preloženi na kasnejši čas. 

Iranske oborožene sile, vključno z IRGC, aktivno pomagajo in razdeljujejo zaščitno 
opremo, zlasti v provinci Gilan, ki je posebej izpostavljena. 

Zaprtje vseh trgovskih in nakupovalnih centrov do 3. aprila, razen trgovin z nujnimi 
življenjskimi potrebščinami.  

- Sistematično preverjanje simptomov okužbe voznikov na avtocesti Qom-Teheran. 

19.3.: Vlada je 18. marca sprejela odločitev o zaprtju vseh bazarjev, športnih 
kompleksov, kulturnih in rekreacijskih centrov v državi. 

Vlada je 19. marca prepovedala vsa potovanja ob iranskem novem letu, razen tistih z 
dovoljenjem policije.  

Zaradi koronavirusa je bilo več kot 100.000 afganistanskih beguncev/migrantov do 19. 
marca deportiranih ali so se prostovoljno vrnili iz Irana v Afganistan. 

18.3.: Vrhovni vodja Khamenei je 17. marca z verskim dekretom (fatva) prepovedal vsa 
ne-nujna potovanja po državi. 

Do 17. marca je bilo pregledanih več kot 15 milijonov Irancev.  

Začasna izpustitev okoli 85.000 zapornikov in pomilostitev ali odložitev kazni za 
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nekatere kategorije zapornikov starejših od 70 (moški) oz. 60 let (ženske).   

Sproščanje ukrepov: 

7.5.: Nacionalni odbor za boj proti COVID-19 je 6.5. sprejel odločitev, da frizerski saloni 
lahko nadaljujejo dejavnosti pod pogojem upoštevanja zdravstvenih protokolov. 

Hoteli in obmorska letovišča na otoku Kish se ponovno odprejo 21. maja. 

5.5.: Predsednik Sveta za dentalno medicino in izobraževanje je napovedal odprtje 
nenujnih zobozdravstvenih storitev v okrožjih z nižjim tveganjem (bela kategorija) ob 
upoštevanju ustreznih protokolov, ki so v pripravi.  

Napovedano je odprtje verskih svetišč v 132 mestih po državi s strani Generalnega 
direktorja za verska svetišča.  

3.5.: PR Rouhani je napovedal, da bodo mošeje v 132 iranskih mestih na območjih, 
kategoriziranih kot bele cone (cone brez novih okužb v zadnjih dveh tednih), ponovno 
odprte od 4. maja pod pogojem upoštevanja zdravstvenih protokolov. Pod enakimi 
pogoji bodo od 9. maja odprte šole v belih conah. Napovedal je zagon nekaterih obrtnih 
dejavnosti v rdečih conah.  

28.4.: Vlada je razdelila državo na 450 rdečih, rumenih in belih območij. Rdeča so 
območja, v katerih se beleži visoka stopnja okuženosti in smrti zaradi COVID-19. V 
rumenih območjih se beleži zmerna, medtem ko se v belih območjih v zadnjih dveh 
tednih ne beleži novih okužb in smrti. Razdelitev je namenjena izključno načrtovanju 
vlade glede sproščanja ukrepov in zagona gospodarstva. Razmere v posameznih 
območjih se preverjajo vsake tri dni. Ukrepi so sproščajo le v belih območjih. 

25.4. je bil ponovno odprt iransko-pakistanski mejni prehod Rimdan v provinci Sistan-
Beludžistan, katerega bo skladno z dvostranskim sporazumom med 8h in 14h trikrat 
tedensko (ponedeljek, sreda, sobota) prečkalo 20 tovornjakov z živilskimi izdelki.  

22.4.: Parki, vrtovi in rekreacijski centri so od 22. aprila ponovno odprti ob upoštevanju 
zdravstvenih, higienskih in drugih preventivnih ukrepov. 

20.4.: Ponovni zagon gospodarskih dejavnosti s srednjo stopnjo tveganja (trgovine in 
nakupovalni centri) ob upoštevanju zdravstvenih protokolov. Nakupovalni centri bodo 
odprti najkasneje do 18h.  
 
20.4. Študentom Univerze Amir Kabir je dovoljeno prebivati v študentskih domovih do 
največ 1 tedna in uporabljati ostalo univerzitetno infrastrukturo, kljub temu, da so 
izobraževalne inštitucije po državi še zaprte. 

V provinci Teheran se od 18. aprila ponovno izvajajo dejavnosti z nizkim tveganjem za 

okužbo ob pogoju upoštevanja protokolov socialnega distanciranja. 

IND 

6.5. Ministrstvo za zdravje je objavilo natančne kriterije za uporabo železniških vagonov 

za namestitev blažjih bolnikov. 

 

4.5. je začela delovati 3. faza zapore z različnimi stopnjami omejitev po državi glede na 

6.5. Delhijska vlada je določila pravila vstopa prek mednarodnega letališča, kjer bodo potniki 
usmerjeni v plačljive institucionalne karantene. Karantena na domu ne bo mogoča. 
 
26.3. Air India se je z uporabo potniških letal  vključila v notranji transport medicinske opreme s 
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razporeditev v rdeče, oranžne in zelene cone.  

 

1.5. je bila podaljšana zapora do 17.5., prilagojena pa okrožjih glede na stopnjo 

okuženih: rdečo, oranžno in zeleno. V državi je 130 rdečih okrožij (določenih na osnovi 

števila okuženih in hitrosti podvajanja števila), 284 oranžnih in 319 zelenih (brez okužb 

ali brez primerov v zadnjih 21 dnevih).  

 

Za zvezno enoto Delhi je bila 1.5. razglašena popolna zapora gibanja z ostalimi 

zveznimi državami. Delhi je sicer uvrščen v območja z najvišjo stopnjo ogroženosti. 

 

29.4.: Zvezna država Punjab je 29.4. prva razglasila podaljšanje popolne zapore od 3. 

do 17. 5., pri čemer se bodo po 30.4. lahko odprle posamezne registrirane trgovine v 

manj ogroženih območjih. Podobno napoveduje Z. Bengalija. 

 

28.4.: Ministrstvo za zdravstvo je opozorilo, da zdravljenje s plazmo ozdravljenih 

pacientov ni uradno odobreno, saj Indijski svet za medicinske raziskave še ugotavlja 

njegov učinek. Indijski svet za medicinske raziskave in vlada po novem pred distribucijo 

v uporabo preizkušata vse testne naprave, ne le tiste s Kitajske.    

 

Vsa zvezna ministrstva in službe so 23.4. dobili navodilo, da omejijo prisotnost v službi 

na maksimalno eno tretjino – po rangu od vrha navzdol .  

 

21.4.: Indijski svet za medicinske raziskave je za 2 dni ustavil testiranje za COVID-19, 

saj so se naprave za hitro testiranje izkazale za nezanesljive (samo 5,4-71 % točnost). 

Indija je uvozila naprave 3 različnih kitajskih proizvajalcev. 

 

20.4. Ob odpiranju manj ogorženih delov države največja mesta v državi: Delhi, 

Mumbai, Indore, Pune, Bhopal, Bengaluru, Chennai in Ahmedabad, kjer je blizu 60% 

smrtnih primerov, po 20.4. ostajajo praktično pod enako strogo zaporo.   

 

19.4. Ministrstvo za civilno letalstvo je sporočilo letalskim družbam, da naj še ne 

začenjajo objavljati rezervacij za notranje in mednarodne lete po 3. 5. 

14.4. V skladu z objavo premierja Modija o podaljšanju popolne zapore v državi je MZZ 

Indije obvestilo, do 3. maja ostaja v veljavi prekinitev vseh notranjih in mednarodnih 

komercialnih letalskih letov ter potniških vlakov. Vlada še vedno ni izdala splošnih 

usmeritev za repatriacijo Indijcev iz drugih držav. Letalski prevoznik Indigo je po 4. maju 

napovedal postopno uvajanje potniških letov.  

9.4. Predstavnik indijskega Sveta za medicinske raziskave je sporočil, da je Indija v 

zadnji fazi uveljavitve zdravljenja s plazmo.  

Vlada je pozvala vse zvezne enote, da pospešijo testiranje do 14.4., ko bo ocenila 
potrebe za nadaljnjo popolno zaporo. 
 

prvim letom Mumbai-Delhi. 
 
Ukinjen je bil vse javni in komercialni prevoz v državi na kopnem in v zraku. Diplomatske misije 
se spopadajo z dvojnimi izzivi, varovanja svojega osebja, hkrati pa zagotavljajo, da se bodo 
njihovi državljani lahko vrnili, glede na prepoved vseh komercialnih letov. 
 
Kljub protestu uprave za civilno letalstvo bo začela veljati prekinitev notranjih letov v državi. V 
Delhiju so meje s sosednjimi zveznimi državami zapečatene in premikanje je možno le s 
policijskimi dovolilnicami, ki jih izda okrožni policijski štab. 
 
Nepal in Butan sta 23./03 povsem zaprla kopenske meje z Indijo kot del svojih ukrepov za 
preprečevanje širjenja Covid-19. 

19.3. Indijska uprava za civilno letalstvo je objavila prepoved vseh rednih potniških letalskih linij 
na vseh indijskih letališčih od 01:00 GMT 22. marca do 01:00 GMT 29. marca. Maksimalni 
potovalni čas za pristanek tovrstnih letal v Indiji je 20 ur. V tem smislu potniki mednarodnih letov 
ne bodo izpuščeni z letala po 20:01 GMT 22. marca (01:31 23.3. po indijskem času). 

17.3. Prepoved vstopa državljanom Afganistana, Filipinov in Malezije. 

14.3.: Indija je prekinila avtobusne in železniške povezave z Bangladešem, 14. 3. ob polnoči pa 
vseh 20 kopenskih prehodov na vzhodu in severu Indije, kar vključuje Nepal, Butan, Bangladeš 
in Mjanmar. Omejitve z Nepalom in Butanom veljajo samo za državljane tretjih držav. 16. 3. bo 
prekinjeno vsakršno gibanje potnikov s Pakistanom, ki ima med članicami SAARC drugo 
največje število identificiranih primerov. 

13.3.: -preklic izdanih vizumov vsem tujcem do 15. 4. 2020 (izjeme za diplomate, delovne 
vizume, letalske posadke) 

-močno odsvetovana potovanja indijskim državljanom (strongly advised against all travel) 

-14 dnevna obvezna karantena za prišleke z močno prizadetih območij (IT, D, E, F, Japonska, 
Koreja, Kitajska, Iran), možna tudi za ostale potnike 

-Obvezna izpolnitev obrazca ob prihodu 

-Popolno zaprtje določenih zveznih držav za tujce 

-Zaprtje nekaterih mejnih prehodov 
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7.4. Vlada je naročila zveznim državam, naj vsaki osebi, ki je zbolela ali za katero 
obstaja sum, da je zbolela za Covid-19, dodelijo "enoten identifikator", kar je del 
prizadevanj za omejitev širjenja bolezni.  
Vlada bo namestila več dronov, da bi izboljšala spremljanje zapore in zagotovila, da se 
veliko število ljudi ne bo zbralo na verskih kongregacijah med prihajajočimi prazniki. 
 
Indija in Avstralija sta se 6. aprila dogovorili o sodelovanju med raziskovalci 
 
4.4. Ministrstvo za zdravje je javnosti na splošno priporočilo doma narejene maske za 
obraz.  
Vlada je popolnoma prepovedala izvoz hidroksiklorokina, vključno za humanitarne 
potrebe, potem ko je njegov izvoz omejila že 25.3.  

Vsaj 11 vlad zveznih držav in pokrajin  je na stotine ljudi poslalo v karanteno, ker so se 
udeležili kongregacije sunitskega islamskega misijonarskega gibanja v New Delhiju. Ta 
se je izkazala za največje žarišče Covid-19 v državi. Vsaj še 117 ljudi, ki so obiskali 
kompleks, so bili pozitivno testirani za Covid-19, blizu 3000 drugih pa se boji, da bi bili 
izpostavljeni virusu. 

25.3. Indijski svet za medicinske raziskave je 25/03 odobril še tri zasebne laboratorije 
za testiranje na koronavirus in s skupno 29 zasebnih ustanov, ki lahko zbirajo vzorce v 
16.000 centrih. Obrambno ministrstvo krepi prizadevanja za boj proti krizi in njegove 
enote so v javnem sektorju vključene v izdelavo nujne medicinske opreme. Indija je 
25.3. prepovedala izvoz hidroksiklorokinina in identičnih substanc proti malariji, medtem 
ko strokovnjaki preizkušajo njegovo učinkovitost pri zdravljenju bolnikov, okuženih s 
koronavirusom. 

24.3. Premier Narendra Modi je 24.3. razglasil popolno zaporo gibanja - poimenoval jo 
je dobro kot policijsko uro – za 21 dni. Zaprtje bo veljalo do 14. aprila. V svojem 
nagovoru narodu je dejal, da se bo socialno distanciranje lahko uveljavilo le s strogim 
upoštevanjem pravila o zadrževanju v zaprtih prostorih. Premier je tudi sporočil, da je 
centralna vlada namenila visoko finančno pomoč za krepitev zdravstvene infrastrukture. 

23. 3. je bil zadnji dan zasedanja spodnjega doma parlamenta. 

19.3. Ministrstvo za zdravje je znova pozvalo tiste nad 65 let in mlajše od 10 let, da 
ostanejo doma. Mesto Delhi je uvedlo omejitve v potniškem prometu z metrojem. Potniki 
ne smejo stati, zasedejo lahko le vsak drugi sedež. Delhi je zaprl restavracije do 31.3. 
Verske ustanove pozivajo k izvajanju obredov doma. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo tudi 24/7 nadzorno sobo s častniki in njihovimi 
telefonskimi številkami, ki bo pokrivala 14 geografskih regij. 

Vlada je 19. marca zaradi izbruha koronavirusa prepovedala izvoz posebnih vrst 
zaščitnih orodij in prezračevalnikov. 

19.3.: Vlada je 19. marca zaradi izbruha koronavirusa prepovedala izvoz posebnih vrst 
zaščitnih orodij in prezračevalnikov. 

Mesto Delhi je uvedlo omejitve v potniškem prometu z metrojem. Potniki ne smejo stati, 
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zasedejo lahko le vsak drugi sedež. Delhi je zaprl restavracije do 31.3. Verske ustanove 
pozivajo k izvajanju obredov doma. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo tudi 24/7 nadzorno sobo s častniki in njihovimi 
telefonskimi številkami, ki bo pokrivala 14 geografskih regij. 

16.3.: -začeli naj bi s testiranjem simptomatičnih bolnikov 

-povečanje števila laboratorijev z 52 na 67 

13.3.: -šole in kinodvorane zaprte do konca marca 

-omejitve in odpovedi množičnih dogodkov 

Sproščanje ukrepov: 

1.5. V zelenih območjih brez primerov okuženih se znotraj zveznih držav dovoli vožnja 
z avtobusi s 50% zasedenosti, v oranžnih pa s taksiji z enim potnikom. V oranžnih conah 
je dovoljeno gibanje vozil z dovolilnicami do 2 potnika poleg voznika in z motorji.  

30.4. začetek voženj omejenega števila vlakov za delavce migrante, turiste, romarje, 
študente in ostale, ki so obtičali po različnih delih države. 

29.4. Indijska letališka uprava je naročila pripravo letališč in letalskih družb za delno 
sprostitev (30%) domačega/mednarodnega letalskega prometa, ko bo ukinjena zapora. 
Ukrepi vključujejo prevoz in dostop do letališč, omejena dosegljivost hrane in pijače, 
preverjanje zdravja, zagotovitev primernih razdalj na letališčih in letalih. 

27.4. V državi znova deluje 80% tržnic s kmetijskimi pridelki. Indijska pošta je v času 
zapore odigrala kritično vlogo, saj je distribuirala 100 mio ton zdravil in medicinske  
opreme, hkrati pa tudi okrog 100 000 paketov hrane. 

20.4. V tistih zveznih državah, kjer ni večjih žarišč, so ob upoštevanju varnostnih 
ukrepov začeli delovati nekateri proizvodni obrati, gradbeni projekti ter se izvajati 
kmetijska dela.  

LRK 

29.4.: Pekinške oblasti napovejo sproščanje kontrolnih ukrepov za vstop v Peking. Po 

novem vsi, ki prihajajo iz območij z nizkim tveganjem po prihodu v Peking ne bodo 

primorani iti v dvotedensko državno karanteno. Ukrep seveda ne drži za prišleke iz  

tujine in vse tiste, ki prihajajo iz območij s srednjim oz. visokim tveganjem.  

 

29.4.: Pekinške oblasti podjetjem z gostinskimi storitvami napovejo obvezno 

pregledovanje in uporabo zdravstvene QR kode oz. aplikacije Health Kit – v primeru, da 

je temperatura strank normalna (pod 37.3°C) in da je stanje v aplikaciji Health Kit 

"normalno", potem lahko koristijo storitve.  

 

27.4.: Urad za migracije LRK izda odlok o nujni 14-dnevni karanteni na dezigniranih 

lokacijah v mestu Shenzhen provinci Guangdong za vse, ki tam iz Hongkonga vstopijo 

na celinsko Kitajsko. Ukrep začne veljati 28.4.  

 

Ministrstvo za zunanje zadeve LRK je 26.3. obvestilo, da bo Kitajska zaradi  naraščajočega 
števila »uvoženih primerov« okužb s koronavirusom  začasno preprečila vstop vsem tujcem v 
državo.  Po izjavi MZZ gre za »začasni ukrep, ki ga je Kitajska sprejela kot odgovor  na epidemijo  
in prakse drugih držav«. 

Ukrep velja za tujce, ki bi želeli priti na  Kitajsko, medtem ko je tujcem zaenkrat še dovoljeno 
izstopiti iz države. Izjem novega ukrepa je malo. Kot je navedeno v izjavi so izjeme osebe z  
diplomatskimi in službenimi potnimi listi,  državni uradniki in  posadke letal, ladij in vlakov. V 
izjavi je še navedeno,  da lahko tisti tujci, ki nameravajo na Kitajsko priti za "potrebne 
gospodarske, trgovinske, znanstvene in tehnološke dejavnosti, ter v primeru nujnih 
humanitarnih potreb", zaprosijo za posebno dovoljenje oz. vizo prek kitajskih  veleposlaništev 
oz. konzulatov v tujini. 

Vzporedno je Kitajska civilna letalska uprava (CAAC) včeraj sporočila, da bo v  nedeljo drastično 
zmanjšala število mednarodnih letov. Domače in tuje letalske družbe, ki letijo v mednarodnem 
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26.4.: Na spletni konferenci vodja Nacionalnega odbora za zdravje LRK g. Ma Xiaowei 

pozove oblasti vseh administrativnih levelov, da naj nadaljujejo z normalizacijo izvedbe 

dolgoročnih preventivnih ukrepov tako, da: 

 

1. ojačajo preventivne ukrepe za preprečevanje ponovnega izbruha epidemije. 

2. v provinci Hubei oz. mestu Wuhan nadaljujejo z obvezno identifikacijo in popisom 

potnikov, merjenjem temperature, obveznim nošenjem mask, zaprtim upravljanjem 

bivalnih skupnosti. 

3. v Pekingu nadaljujejo z izvajanjem normativnih ukrepov za vse potnike, ki vstopajo v 

mesto. 

4. v severni provinci Heilongjiang izvajajo ustrezne preventivne ukrepe – pravočasno 

odkrijejo, zdravijo, nadzorujejo okužene in vse, ki so bili z njimi v stikih.  

- Vse dezignirane bolnišnice morajo povečati obseg, natančnost in hitrost testiranja. 

Testiranje je potrebo omogočiti ne le obveznim primerom, pač pa tudi tistim, ki to želijo. 

Napovedanih je več nenapovedanih inšpekcij v podjetjih in inštitucijah. 

 

25.4.: Pekinška občina v skladu z določili »Zakona o varovanju divjih živalih« obvesti 

javnost, da  bo od 1. 6. dalje obveljala kazen za lov na divje živali v 20-kratni višini 

»tržne« cene ujete živali. Ukrep je posredno namenjen tudi preprečevanju oz. 

omejevanju morebitnega prenosa določenih bolezni iz živali na človeka.  

 

24.4.: Velik del procesov vpisa v izobraževalne inštitucije na vseh ravneh bo potekal 

preko interneta. Ukrep, ki sicer stremi k zajezitvi epidemije, utegne postati nova norma 

na Kitajskem tudi po koncu epidemije.  

 

22.4.: Pekinška občina napoveduje, da bo še v nadalje izvajala t. i. "zaprto upravljanje" 

mestnih  in predmestnih oz. vaških skupnosti – še naprej bo na vhodih 24-dnevna 

kontrola s prepustnicami za vhod / izhod v naselje. Potniki iz drugih provinc in navadni 

obiskovalci se morajo ob prihodu v skupnost registrirati. 

 

V prihodnjih tednih bo postala vedno bolj pomembna tudi elektronska zdravstvena 

prepustnica. 

 

- Mehanizem za skupno preventivo in kontrolo epidemije Nacionalnega odbora za  

zdravje je na tiskovni konferenci oznanil, da je število ozdravljenih primerov že preseglo 

77 tisoč in da je stopnja ozdravljivosti 94%. Poudarjeno je bilo naslednje: 

1. V skladu z najnovejšim "Delovnim načrtom za ponovni pregled in preiskave 

ozdravljenih bolnikov COVID-19" mora bolnišnica pred odpustom bolnika pripraviti 2 do 

4 tedenski načrt, ki mora vsebovati navodila o pregledih in preiskavah po odpustu iz 

bolnišnice, opazovanju na domu oz. organizirani post-bolnišnični karanteni in ostale 

ključne podatke za uspešno zagotovitev okrevanja. 

2. V primeru, da je test z  nukleidno kislino po okrevanju in izpustu iz bolnišnice ponovno 
pozitiven (in je bil pred izpustom negativen), je potrebno ponovno v bolnišnično 
karanteno pod strogim medicinskim nadzorom.  
 

prometu, lahko obdržijo le eno letalsko linjo in ne več kot en let  na teden. 

15.3.: sprejet ukrep, ki zaostruje prihode vseh potnikov. Obvezna je 14-dnevna karantena, ki je 
plačljiva. 
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4. 4. 2020 so oblasti poudarile, da je treba s tujci kot tudi s Kitajci, ne glede na status, 
ravnati enako v kontekstu preventivnih  ukrepov. 
 
- Na podlagi že vseh sprejetih ukrepov je mestna vlada Pekinga sprejela novo odredbo, 
ki od polnoči 25. 3. 2020 dalje ne glede na nadaljnji cilj potovanja narekuje vsem, ki 
pridejo v Peking, da brez izjeme vsi: 
a) gredo v državno karanteno in opravijo testiranje na SARS-CoV-2. 
b) Vsi ki so na ozemlje LRK v zadnjih 14 dneh vstopili na drugih vstopnih točkah morajo 
v karanteno in testiranje za SARS-CoV-2.  
- Karantena je v primeru neurejenega oz. neustreznega zdravstvenega zavarovanja še 
vedno samoplačniška, 
 
16.3.: FAO mestne občine Peking izdala odlok, da sta obvezne 14-dnevne plačljive 

karantene oproščeni dve kategoriji posameznikov, ki lahko zaprosijo za možnost 

preživljanja izolacije z zdravniškim opazovanjem na domu:  

a) Tisti s posebnimi okoliščinami (starostniki nad 70 let, mladoletne osebe, nosečnice, 

osebe s slabimi zdravstvenimi predispozicijami, idr. posebni pogoji, o katerih se 

dogovarja sproti).  

b) Tisti, ki imajo svoje bivališče in živijo sami.  

Postopek zaprošanja za izolacijo na domu: 

Potniki morajo pred prihodom v Peking kontaktirati upravno pisarno bivalne 

skupnosti/mestne četrti, kjer v primeru izpolnjevanja zgoraj naštetih pogojev zaprosijo 

za izolacijo na domu. Upravno in zdravstveno osebje odloča o rešitvi prošnje. 

- V primeru odobrene prošnje mora potnik podpisati Izjavo o izolaciji na domu, s katero 

se zaveže k obveznemu upoštevanju vseh relevantnih določil.  

- V primeru neupoštevanja določil, je potnik nemudoma premeščen v državno 

karanteno, kjer stroške krije sam. V primeru, da potnik v času neupoštevanja določil 

koga okuži, bo za to pravno odgovoren.  

Sproščanje ukrepov: 

5.5.: Pekinški Center za nadzor in preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni na prvi dan 

dela po prvomajskih počitnicah objavi poenostavljena navodila za preventivo, ki so 

namenjena delavcem, učencem in njihovim staršem. Vsi, ki se vračajo v Peking so hkrati 

pozvani k vestnemu poročanju o preteklih poteh na srednje in visoko ogrožena območja.  

Vsi, ki se vračajo iz tujine oz. iz območij srednjega in visokega tveganja bodo morali še 

vedno za dva tedna v karanteno s testiranjem na zadnji dan, nakar bo sledil še teden 

dni izolacije na domu.  

1. 5.: Odprtje Prepovedane palače v Pekingu, s tem, da notranji deli muzeja zaenkrat 
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še ne bodo na voljo za ogled; 

1. 5.: V Pekingu je skupno odprtih že 124 turističnih točk, ponovno obratuje tudi 331 

turističnih kmetij v pekinškem obmestju. 

27.4.: Tretji letniki višjih srednih šol v Pekingu pričnejo s poukom. Vse šole so primerno 

pripravljene in opremljene s potrebnimi oznakami in zaščitnimi materiali.  

23.4.: Pekinška občina sporoči, da bo od 24.4. možno ob predčasni rezervacijami z 
osebnimi podatki obiskati eno izmed najbolj znanih turističnih destinacij v Pekingu -  park 
Xiangshan (v prevodu Dišeča gora) 
 
23.4.: Objavljen je seznam 254 srednjih šol (senior highschool) v Pekingu, v katerih 

bodo 3. letniki pričeli s poukom. Šole na seznamu so v procesu verifikacije in sanitarne 

inšpekcije, kar je potrebno za zagotovitev zdravstvene varnosti kar se tiče epidemije.  

JP 

4.5.: Izredne razmere bodo veljale do 31.5. Najverjetneje bo v 13-ih prefekturah 

zaželena še dodatna previdnost zaradi večje razširjenosti okužbe. 

2.5.: Japonska vlada je sprejela ukrepe za odobritev zdravila remdesivir kot uradne 

terapije za paciente okužene s covid-19.  

29.4.: Od začetka maja dalje bo na Japonskem na razpolago nova aplikacija na mobilnih 

telefonih, ki bo opozorila osebo, če je bila v stiku z okuženim. 

27.4.: Minister Nishimura, ki vodi vladno krizno skupino za boj proti covid-19, je 

podjetjem in gospodarskim združenjem predlagal, da čez prvomajske praznike 

podaljšajo dela proste dneve za uslužbence, tako da bi skupaj delavci ostali doma 10 

dni.  

20.4. Zaradi oteženega sledenja okužb bo Japonska razširila testiranje za koronavirus. 

Testi bodo lažje dostopni in število dnevno opravljenih testov bo povišano.  

Vlada bo zagotovila preko 210.000 hotelskih postelj po državi za asimptomatične 

okužene ali tiste z blagimi simptomi.  

 

Japonska bo še ta mesec začela s kliničnimi raziskavami zdravljenja covid-19 s krvno 

plazmo ozdravelih oseb. Japonsko podjetje Takeda Pharmaceutical je začela z 

raziskavami za potencialno zdravilo prav z uporabo protiteles ozdravelih pacientov.  

 

19.4.: Zaradi prihajajočih praznikov je Japonska uvedla merjenje temperatur na 

prehodih med prefekturami, na železniških postajah, avtocestnih postajališčih in na 

letališčih. Merjenje temperature bo izvedeno po celotni Japonski od 25. aprila dalje, 

trenutno se izvaja samo na določenih prehodih med prefekturami. 

PV Abe je 16.4. zvečer skladno z zakonodajo in na podlagi mnenja pristojnega 

svetovalnega odbora razglasil izredne razmere za celotno državo. Razglasitev velja do 

Vstop na Japonsko je prepovedan za osebe (so določene izjeme), ki so se v zadnjih 14 dneh 

nahajale v večini evropskih držav (tudi Sloveniji), ZDA, Koreji, Kitajski, Avstraliji, itd. Po novem 

bo na seznam uvrščena tudi RF. To velja tudi za imetnike dovoljenj za prebivanje, ki so po 3. 

aprilu zapustili Japonsko (z izjemo kategorije "special permanent resident").  

Japonska je s 23.3.2020 za svoje državljane dvignila potovalni nasvet na 3. stopnjo (odpoved 

potovanj) za RS in še 14 članic EU. 
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6.5. S tem želi vlada preprečiti potovanja, obiskovanja in stike po državi v času počitnic 

t.i. "Golden week" prvi teden maja.  

13.4. V prefekturah Aiči, Gifu in Ishikawa  so guvernerji sami razglasili "lokalne" izredne 

razmere. Kyoto prosi PV Abeja, da razglasi izredne razmere tudi tam.  

V Tokiu tako velja poziv k:  

- zaprtju vseh poslopij z več kot 1000 m2 površine (univerze, športni objekti, zabaviščni 

parki, gledališča, sejmišča, trgovska središča);  

- zaprtju vseh nočnih lokalov, barov, igralnic, kinematografov, karaoke barov, športnih 

klubov, privatnih šol, osnovnih šol ter srednjih šol;     

- omejitvi delovnega časa do 18:00 za restavracije in lokale;  

- omejitvi obsega dela za vrtce, varstvo otrok. 

Normalno obratujejo bolnice, lekarne, trgovine z živili, trgovine z nujnimi potrebščinami, 

trgovine za gradbene materiale in "naredi sam", frizerski in brivski saloni, zunanji 

bšportni objekti, javni prevoz.  

Razglasitev izrednih razmer od polnoči 8.4.2020 dalje za tiste predele Japonske, kjer je 

prirast okuženih največji. 

Japonska vlada je 26.3.2020 oblikovala posebno delovno skupino, ki bo oblikovala 

nadaljnje ukrepe za zajezitev covid-19. 

24.3.: Po preložitvi olimpijskih iger na 2021 imajo japonske oblasti pri sprejemanju 

nadaljnjih omejevalnih ukrepov bolj proste roke.  

20.3.: PV Abe se je odločil, da ne bo podaljšal ukrepa zaprtja šol, zato se bodo šole v 
začetku aprila po enomesečnem premoru znova odprle.  
 
19.3.: Hokkaido je ukinil izredne razmere, uvedene 28. februarja. Prefektura je 
zabeležila 152 okuženih in 6 smrti, najvišje število med vsemi japonskimi prefekturami, 
a se situacija sedaj umirja. 
 
17.3.: Nekatere osnovne in srednje šole so v mestih, kjer niso zaznali širjenja virusa 
znotraj skupnosti, odprle svoja vrata. 
 
14.3.: Parlament je 13. marca sprejel zakon, ki PV omogoča razglasitev izrednih razmer 
v primeru pandemije s hudimi posledicami za zdravje ljudi in gospodarstvo. PV Abe je 
v nagovoru poudaril, da gre za preventivni ukrep, ki bo omogočil učinkovit spopad s 
posledicami virusa ob najhujšem scenariju. Zakon bo veljal 2 leti.Razglasitev izrednih 
razmer guvernerjem posameznih prefektur med drugim omogoča, da: 
-pozovejo k omejitvi gibanja na prostem,  
-zahtevajo zaprtje šol,  
-prepovedo organiziranje dogodkov,  
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-zahtevajo prodajo, proizvodnjo, transport, skladiščenje in v skrajnem primeru zaseg 
osnovnih dobrin (hrane, medicinskih pripomočkov),  
-začasno zasežejo privatna zemljišča in objekte za namen izvajanja zdravstvene 
oskrbe. 
 
Sproščanje ukrepov: 
 
Iz MZ Japonske so sporočili, da bodo razmere obravnavali vsak teden in se na podlagi 
sprejetih ocen odločali o sproščanju ukrepov.  
 
Guverner Osake Hirofumi je napovedal, da bo prefektura določila svoje kriterije za 
postopno sproščanje sprejetih ukrepov. Kot je dejal japonska vlada ni predstavila jasnih 
kriterij za sproščanje ukrepov zaradi česar je bila sprejeta odločitev o "Osaka model". 
Kriteriji, ki bodo omogočili sproščanje ukrepov so naslednji: padec števila okužb pri 
katerih poti okužb niso jasne pod 10, znižanje stopnje pozitivnih testov pod 7 %  in manj 
kot 60 % zasedenost bolniških postelj za paciente s hudimi simptomi.   
 
V 34 prefekturah, v katerih niso izdani posebni strožji ukrepi za omejitev širjenja okužbe, 
je delno dovoljena obnovitev gospodarskih dejavnosti. V prefekturah se odpirajo 
restavracije, muzeji, hoteli, knjižnice, živalski vrtovi, zabaviščni parki, vendar pod 
pogojem upoštevanje navodil o socialnem distanciranju. 
 
Izredno stanje bo lahko odpravljeno prej, ko bo število dnevnih okužb padlo pod 100, 
saj nekaj več kot 100 ozdravljenih oseb dnevno zapusti japonske bolnišnice. 
Posvetovalni panel medicinskih strokovnjakov bo razmere v državi ponovno obravnaval 
14. maja. V kolikor bo panel ocenil, da se je stanje dovolj izboljšalo, bodo izredne 
razmere odpravljene pred 31. majem.  

KOR 

4.5.: Po 5. maju bo država prešla na t.i. režim "everyday life quarantine", v skladu s 

katerim so ljudje pozvani k upoštevanju karantenskih ukrepov na način, ki omogoča 

socialne in ekonomske aktivnosti. Prehod na nov režim predvideva vrnitev k običajnemu 

načinu delovanja za šole, javne ustanove in ostala delovna mesta, ob upoštevanju 

osnovnih smernic (kot npr. vzdrževanje dvometrske razdalje). 

 

21.4. Pristojni KCDC opozarja, da nova, omiljena politika distanciranja ne pomeni 

"vrnitve k normalnemu življenju". Še vedno prebivalcem priporoča:  

 

- čim manj stikov z drugimi osebami; če je to nujno, upoštevanje razdalje 2 metrov; 

nošenje mask;  

- redno umivanje rok;  

- izogibanje rokovanju ali drugim telesnim stikom;  

- testiranje ob simptomih okužbe;  

- posebej izogibanje druženj v nočnih lokalih, barih in restavracijah; odpoved vseh 

dogodkov ali srečanj s hrano/obedom;  

- redno prezračevanje prostorov.  
 
19.4.: Kljub majhnemu številu novih okužb v preteklem tednu je vlada odločila podaljšati 

Republika Koreja s 1. aprilom uvaja  naslednje ukrepe:  

Vsi državljani Republike Koreje in tujci, ki prihajajo v državo so predmet 14 dnevne obvezne 
karantene. Vsi, ki vstopajo v državo so dolžni na mobilne telefone namestiti posebno aplikacijo 
(Self-Quarantine Safety Protection App).   

Vsi potniki, ki kažejo simptome, povezane s covid-19 kot tudi vsi asimptomatični tuji državljani, 
ki potujejo iz Evrope bodo nameščeni v karantenskih prostorih, ki so locirani na letališču, kjer 
se izvede testiranje. Tisti, ki so na testu pozitivni so hospitalizirani ali izolirani in pod 
zdravstvenim nadzorom. Tisti, ki so na testu negativni so dolžni prestati 14 dnevno karanteno.  

Vsi asimptomatični tujci z dolgoročnimi vizami (imetniki dovoljenj za prebivanje) so dolžni 
karanteno prestajati na domu. Tuji državljani z dolgoročnimi vizami brez naslova prebivanja ali 
tisti, ki so na kratkoročnem obisku so dolžni karanteno prestati v vladno določenih ustanovah 
na lastne stroške (cca 100 USD na dan).  

14 dnevna predvidena karantena na velja za imetnike diplomatskih, uradnih in viz na podlagi 
posebnih sporazumov in za tiste, ki so pred potovanjem pridobili izvzetje s strani DKP RoK. Za 
te osebe je predvideno testiranje ob prihodu in  so v primeru negativnega testa predmet 
aktivnega spremljanja (vključuje sporočanje podatkov preko mobilne aplikacije in dnevne odzive 
na klice pristojnih zdravstvenih oblasti). 
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ukrepe socialnega distanciranja do 5. maja. Vmes bodo najbrž prazniki (30.4. rojstvo 
Bude, 1.5. dan dela in 5.5.- dan otroka), zato oblasti pozivajo ljudi, naj ne potujejo med 
prihajajočimi prazniki. Ukrepe bo vlada omilila.  
 
Potnikom s telesno temperaturo višjo od 37,5 C ne bo dovoljeno vkrcanje na letala, ki 
bodo letala v Južno Korejo. Uradne razprave o morebitni prepovedi vstopa tujcem v 
Južno Korejo po zatrdilih južnokorejskih oblasti ne potekajo.   
 
Južna Koreja bo vsem potnikom iz tujine zavrnila vstop v državo, v kolikor na mobilnih 
telefonih ne bodo namestili aplikacije za samo-izolacijo.  
 
V primeru nespoštovanje karantenskih ukrepov je mogoča razveljavitev statusa in izgon 
tujcev iz Južne Koreje. 
 
Južnokorejska vlada je 22.3 sprejela dodatne ukrepe socialnega distanciranja za vse 
javne uslužbence, s čimer je napovedala dvotedensko intenzivno kampanjo zajezitve 
covid-19. Ne delovnem mestu se uvaja minimaziranje osebnih kontaktov, sestankov, 
briefingov. Odpovedani so vsi diplomatski sprejemi.  
 
16.3.: Vlada poziva k izogibanju nenujnim druženjem v natrpanih prostorih, kot so verski 
objekti, lokali, domovi za ostarele.  

15.3.: PR Moon bo območji Daegu in North Gyeongsang razglasil za "special disaster 
zones", kar bo vladi omogočilo oceno škode in zagotovitev finančne pomoč v višini 50 % 
stroškov obnove. To med drugim vključuje pomoč prizadetim družinam v obliki 
zniževanja njihovih življenjskih stroškov (elektrika, plin, IKT, zavarovanje).  

Sproščanje ukrepov: 

Po 5. maju bo država prešla na t.i. režim "everyday life quarantine", kar pomeni da se 
bodo omogočile socialne in ekonomske aktivnosti, ob  upoštevanju karantenskih 
ukrepov (smernice). Odprle se bodo šole, javne ustanove in ostala delovna mesta.   

Južnokorejska vlada opozarja, da omilitev ukrepov socialnega distanciranja ne pomeni, 
da se bodo ljudje lahko vrnili k prejšnjemu načinu življenja.  

Vsakodnevna pravila za preprečevanje okužb vključujejo:  

-Ob slabem počutju ("feeling sick") se priporoča bivanje na domu 3-4 dni; 

-Vzdrževanje cca dvometrske razdalje do ostalih oseb; 

-Umivanje rok 30 sekund, kihanje in kašljanje v rokav; 

-Prezračevanje prostorov dvakrat na dan in redna dezinfekcija; 

-Vzdrževanje stikov z družino ali prijatelji tudi v času fizičnega distanciranja.  

Pristojni KCDC priporoča upoštevanje še dopolnilnih usmeritev za preprečevanje 
okužb: 

19.3.: Vlada je sprejela ukrep možnosti razveljavitve viz in dovoljenj za bivanje vsem tujim 
državljanom, ki ob okužbi ali sumu nanjo ne bodo upoštevali postopkov in navodil glede 
karantene, testiranja ali zdravljenja.  
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-Ustrezno nošenje zaščitnih mask; 

-Dezinfekcija bivalnih prostorov/delovnega okolja; 

-Posebna navodila za ogrožene skupine prebivalstva; 

-Vzdrževanje zdravega življenjskega sloga.  

V Koreji se po dveh mesecih od 20.4. ponovno odpirajo vrata cerkev in templjev. Maše, 
molitve in drugi verski rituali se izvajajo v verskih objektih ob upoštevanju pravil 
distanciranja in higienskih ukrepov: vsi udeleženci nosijo maske, se morajo prijaviti, jim 
merijo temperaturo pred vhodom v objekt, morajo sedeti najmanj meter eden od 
drugega. Razen rednih verskih obredov, so še vedno odpovedana vsa druga množična 
verska zborovanja in praznovanja.   

AU 

PV je 1.5. sporočil, da bo odločitev o sproščanju restrikcij zaradi občutno izboljšanih 
razmer sprejeta že prej, in sicer 8.5. 
 
27.4.: Victoria je napovedala testiranje 100.000 ljudi v naslednjih 14 dneh (ta zvezna 
država je do sedaj opravila 104.000 testov), rezultati pa bodo podlaga za odločanje o 
sproščanju restrikcij. Testi bodo opravljeni v mobilnih in "drive through" klinikah, testirani 
pa bodo ljudje z najmilejšimi simptomi gripe in prehlada ter delavci v zdravstvu, domovih 
za ostarele, supermarketih ter drugih industrijah, ki delajo brez omejitev. 
 
Povečana zmožnost sledenju okužb: eden od ukrepov je uporaba mobilne aplikacije, ki 
je na voljo od 26.4. in deluje na prostovoljni osnovi. Vlada ocenjuje, da bo aplikacija 
učinkovita samo, če jo bo uporabljalo vsaj 40% prebivalcev. 
 
24.4.: na nacionalni ravni je upravičenost do testiranja razširjena na vse osebe s 
simptomi gripe ali prehlada. 
 
16.4.: nacionalni kabinet je soglasno odločil, da restrikcije ostajajo še vsaj naslednje 4 
tedne. Tiste države in teritoriji, ki so sprejeli strožje ukrepe, lahko te hitreje spustijo na 
nivo, določen na zvezni ravni.  
 
14.4. v Zahodni Avstraliji bo cepljenje proti gripi za vse osnovnošolske otroke zastonj. 
Vlada glede na hudo epidemijo gripe v lanskem letu želi preprečiti preobremenitev 
zdravstvenega sistema z dvojno obremenitvijo obolelih za gripo in Covid-19. 
 
Victoria: Razglašeno izredno stanje 12.4. podaljšano najmanj do 11.5. 
 
10.4.: vlada na osnovi dejstva, da število novo okuženih pada že zadnjih 12 dni, 
ocenjuje, da spodaj navedeni ukrepi plus obsežno testiranje (AU je med vodilnimi po 
številu testov na prebivalca – trenutno preko 330.000) delujejo in da je treba pri njih 
vztrajati še naprej, sicer se bo krivulja ponovno obrnila navzgor. 
 
7.4.2020: vlada bo objavila podrobnosti teoretičnih modelov, na osnovi katerih oblikuje 
odločitve v zvezi s pandemijo. 
 

21.3.: od 12h AEDT (Sydneyski čas) imajo potniki iz NZ 72 ur časa za tranzit preko AU, v kolikor 
njihov let dela postanek na AU letališčih (24.3. podaljšano za 48 ur). 
 
19.3.: od 20.3. ob 21h AEDT je vstop v državo prepovedan z vse potnike z izjemo državljanov 
in stalnih rezidentov AU.  
18.3.: Priporočilo Avstralcem naj ne potujejo v tujino, in da se vsi AU državljani čimprej vrnejo 
domov. 

15.3.: Vsi potniki, ki prispejo v AU se morajo ob vstopu samoizolirati za 14 dni.  

15.3.: Uveljavitev začasne 30-dnevne prepovedi pristajanja turističnih križark iz tujih pristanišč 
v AU pristaniščih.  
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4.4.2020: nekatere zvezne države in teritoriji (VIC, QLD, ACT) širijo kategorije ljudi, ki 
so upravičeni do testiranja, z namenom, da dobijo boljši vpogled v razsežnosti prenosa 
okužbe v skupnosti. 
 
27.3.2020: vsi državljani, ki se vračajo v Avstralijo, bodo prisiljeni v 14 dnevno karanteno 
v hotelih. Nadzor bosta izvajali policija in vojska. 
 
25.3.2020; vlada je državljanom prepovedala izstop iz države (ne velja za tiste s stalnim 
prebivališčem v drugi državi in nujne primere). 
 
25.3. ob polnoči začne veljati druga stopnja restrikcij v poslovanju in druženju (zapirajo 
se bazeni, gledališča, kini, klubi, verski objekti ipd.). Relativno nejasno ostaja vprašanje 
odprtosti šol. Na zvezni ravni ostaja navodilo, da so šole odprte, vendar so se te v 
Viktoriji že zaprle 24.3.2020 (4 dni pred začetkom semestrskih počitnic), prav tako v 
Teritoriju glavnega mesta (ACT). V NSW so odprte, vendar se starše spodbuja, naj 
imajo otroke doma, medtem ko se uvaja on-line učenje.  
 
23.3.: Južna Avstralija, Tasmanija, Severni teritorij, Queensland in Zahodna Avstralija  
zapirajo svoje meje – vsi, ki bodo vstopili, ali se vrnili, bodo morali v 14 dnevno 
samoizolacijo. 
 
18.3.: prepovedani so vsi dogodki z nad 100 ljudmi v pokritih prostorih. Šole še vedno 
ostajajo odprte. 

Sproščanje ukrepov: 

7.5.: v ACT bodo šole od 18.5. odprte za vrtec, malo šolo, 1., 7., 11. in 12. razred ter 
nato postopoma do 2.6.2020 za vse ostale. 

Obsežne sprostitve omejitev bodo naznanjene 8.5., vlada pa je medtem skupaj z 
gospodarstvom že razvila varnostne standarde (socialno distanciranje, osebna zaščitna 
oprema, higiena, protokoli ob pojavu okužb) za vse sektorje gospodarstva za poslovanje 
v okolju COVID-19, saj je realno pričakovati, da bo ob zagonu gospodarstva prihajalo 
do ponovnih lokalnih izbruhov okužbe.  

4.5.: šole v QLD se bodo delno odprle 11. maja (vrtec, mala šola ter prvi, enajsti in 
dvanajsti razred). 15. maja sledi ocena stanja in nato, ob izpolnjenih pogojih, odprtje v 
celoti do 25. maja. Potekajo tudi pogovori med vlado QLD in gostinsko industrijo, na 
kakšen način bi lahko čim prej ponovno odprli restavracije.  

2.5.: prvo sproščanje omejitev tudi v Queenslandu (QLD): ljudje se lahko gibljejo v radiju 
50km, dovoljeno nenujno nakupovanje, odprte so vse plaže in nekateri nacionalni parki, 
omogočen obisk druge družine. Južna Avstralija si je zadala cilj, da bo postala prva 
država v celoti brez omejitev, in sicer do 21.5.  

1.5.: ACT, NT in NSW so v manjši meri sprostile nekatere omejitve (omogočen obisk 
druge družine, nakupovanja nenujnih potrebščin). 

28.4.: sproščanje ukrepov sta s 1.5. (ko bo zasedal Nacionalni kabinet) napovedala še 
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NSW in ACT. Že danes se je v Sydneyju odprla znamenita plaža Bondi (sicer samo za 
lokalno prebivalstvo in ob strogih ukrepih socialnega distanciranja), ki je bila zaprta od 
21.3. 

28.4.: AU in NZ se dogovarjata o sprostitvi potovalnih omejitev za državljane obeh držav 
(t.i. trans-Tasman bubble), z namenom pomagati gospodarstvu, še zlasti turističnemu 
sektorju (AU turisti NZ prinesejo 3 mrd NZD letno). Obe državi sta sicer zelo povezani 
in trenutno uspešni v boju proti pandemiji, vendar previdni v rahljanju omejitev (kot 
možni termin sprostitve medsebojnih potovalnih omejitev se omenja september). 

26.4.: Zahodna Avstralija (WA) je sprostila omejitev združevanj znotraj in zunaj (ki ne 
vključujejo delo) na 10 ljudi. S tem se je pridružila Južni Avstraliji (SA), ki ima enako 
pravilo. Prvo sproščanje nekaterih omejitev je za 2.5. napovedano tudi v Queenslandu 
(QLD). 

23.4. je vlada Južne Avstralije sprejela odločitev, da da bodo šole za učence ponovno 
odprte na začetku 2. semestra, 29.4. 

21.4.: nacionalni kabinet je sprejel odločitev, da bodo od 27.4. dalje začeli spet izvajati 
nekatere nenujne kirurške posege in zunajtelesne oploditve (IVF), kot posledico 
občutnega upada novookuženih. 
 
21.4.: NSW je napovedal postopno odpiranje javnih šol od 11.5. (v začetku 1 dan/teden) 
in popolno odprtje z začetkom julija  

17.4.: vlada Zahodne Avstralije je sporočila, da bodo šole za učence ponovno odprte na 
začetku 2. semestra, 29.4.2020 (trenutno potekajo počitnice po koncu 1. semestra). 
Starši bodo lahko otroke sicer zadržali doma, če se bodo tako odločili. 

CA 

Prizadevanja, da bi po vsej državi izvajali več testiranj (Ontario načrtuje po 13.000 testov 
dnevno). 
 
25.3: CAN vlada sprejela sklep, da morajo vsi, ki se v Kanado vrnejo iz tujine, v obvezno 
14-dnevno samoizolacijo. V primeru kršitve so zagrožene kazni, od denarne do tudi 
zaporne kazni. 
 
18.3.: Province Ontario, BC in Alberta razglasile izredne razmere zaradi širjenja virusa. 
Vlada sprejela sklep o zaprtju vseh nacionalnih parkov. 

15.3.: V veljavi je tudi navodilo, da naj se državljani izogibajo nenujnim potovanjem, saj 
bodo lahko pristali v karanteni tujih držav in v zdravstveni oskrbi slabši od kanadske. 

Zaprli so večino smučišč in športne centre, centre dobrega počutja in bare. Restavracije 
ostajajo odprte, omejitev na 50 gostov. 

Sproščanje ukrepov: 

1.5.: S 4.5. v Ontariu malenkostno sproščanje ukrepov – nekatere dejavnosti bodo lahko 
pričele z delovanjem (vrtni centri, urejanje okolice, avtomatske avtopralnice, avtohiše 

17.4.: Prepoved prehajanja ameriško-kanadske meje za ameriške in kanadske državljane za 

nenujne poti se podaljša za 30 dni. 

 

Od 15.04. naprej morajo vsi, ki se vrnejo v Kanado iz tujine, pristojnim mejnim in zdravstvenim 

organom dokazati, da imajo »kredibilen plan karantene« za naslednjih 14 dni. Če oseba tega 

nima, jo bodo pristojni organi napotili v karanteno na lokacijo, ki jo bodo določili organi (stroške 

krije država).  

 

PV Trudeau napovedal zaprtje US-CAN meje za kanadske in ameriške državljane za nenujne 
poti ponoči, s petka na soboto (20/21.03.) 

16.3.: Mednarodni leti bodo od srede, 18.3., potekali samo na naslednja kanadska letališča: 
Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary; leti iz ZDA, Mehike, Karibov ne bodo prizadeti z 
ukrepom. 

16.3.: Prepoved vstopa v Kanado za vse tuje državljane, z izjemo imetnikov bivanja za stalno 
dovoljenje Kanade, državljanov ZDA in diplomatov. Prav tako so iz ukrepa izzvzeti potniki, ki 
bodo potovali na druge destinacije preko Kanade. Ožji družinski člani kanadskih državljanov in 
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lahko sprejmejo stranke po vnaprejšnjem dogovoru). 

29.4.: Tudi provinca Manitoba napoveduje postopno sproščanje ukrepov, po fazah, od 
4.5. naprej. 

Provinci Ontario in Quebec napovedali, da bo sproščanje ukrepov potekalo po fazah. 
Premier Ontaria napovedal, da bodo kmalu predstavili načrt, ki pa pomeni, kako bo 
sproščanje potekalo, ne pa tudi kdaj se bo začelo s prvo fazo sproščanja ukrepov. 

Quebec, osnovne šole naj bi se odprle ponovno 11.05. Ni pa še določeno, kdaj se bodo 
ostali ukrepi pričeli rahljati. 

Provinca Saskatchewan je napovedala postopno sproščanje ukrepov, v 5 fazah, 
začenši 04.05. 

prebivalcev s stalnim prebivanjem v Kanadi bodo lahko vstopili v Kanado.  

Nihče, ki kaže znake okužbe, ne bo mogel vstopiti v državo oziroma se vkrcati na letalo za 
Kanado. 

Še naprej je v veljavi napotek za 14-dnevno samo-izolacijo vseh, ki se vračajo v Kanado. Prav 
tako poziv kanadskim državljanom naj se vrnejo v Kanado dokler se še lahko. 

ZDA 

6.5.: FDA je sprejela odločitev, da ne bo več dovolila prodaje krvnih preiskav za COVID-

19 potem, če proizvajalci ne predložijo podatkov o preizkusih v roku 10 dni, ki kažejo, 

da njihovi testi dejansko delujejo 

 

4.5.: Po javno objavljenem internem dokumentu, za projektno skupino v Beli hiši, CDC 

predvideva, da lahko ZDA do 1. junija z odprtjem države in sproščanjem ukrepov 

pričakujejo do 200.000 novih okužb na dan. Predvidevajo, da bi se lahko okužbe 

bistveno povečale v drugi polovici maja. Posledično se pričakuje tudi bistveno več 

smrtnih žrtev in sicer okoli 3000 smrtnih žrtev dnevno.   

 

3.5.: FDA je pod EUA izdala dovoljenje za prodajo testiranj s protitelesi, ki ga je razvilo 

švicarsko farmacevtsko podjetje Roche. Gre za test, ki naj bi bil 99,8% natančen in 

celoten proces testiranja naj bi trajal okoli 18 minut, v enem laboratoriju pa bi bilo možno 

narediti do 300 testiranj na uro. Podjetje načrtuje vzpostaviti okoli 100 laboratorijev do 

konca leta. Testiranje za protitelesa je ključno za ugotovitev kako razširjenj je COVID-

19 virus in kdo je imun na bolezen. To junija bi lahko bilo preko tega mehanizma 

testiranih 10 milijonov ljudi v ZDA.  

 

2.5.: FDA je 2.5. končno izdala izredno avtorizacijo za nujno uporabo zdravila 

Remdesivir. Odobritev zdravila za zdravljenje bolezni COVID-19 sledi objavi rezultatov 

federalne klinične raziskave v sredo, ki jo je opravil inštitut National Institute or Allergy 

and Infectious Diseases. Rezultati kažejo, da so bolniki, zdravljeni z Remdesivirom, 

okrevali hitreje kot bolniki, ki so prejemali placebo. Zdravilo pa ni pomembno zmanjšalo 

stopnjo smrtnosti. FDA je uporabo Remdesivira odobrila le začasno in le za paciente s 

hudo obliko bolezni. Podatki raziskave še niso dostopni zunanjim strokovnjakom. 

 

24.4.: FDA je danes javno svarila zdravniško stroko pred predpisovanjem zdravila 

hidroklorokvin COVID-19 pacientom. Zdravilo ima številne negativne stranske učinke, 

vključno z abnormalnostmi pri srčnem utripu, nevarno nizkim pritiskom ter živčnimi ali 

mišičnimi oblenji. 

 

29.4.: PR Trump je sinoči dejal, da administracija razmišlja o bolj strogem preverjanju 
mednarondih letalskih potnikov v ZDA, vključno s testi za COVID-19. Ali bodo za testiranja 
odgovorne letalske družbe ali bo za to poskrbela država še ni jasno. 
 
25.3. State Department (SD) je v Washingtonu ustanovil delovno skupino za repatriacijo, ki dela 
24/7. Z namenom repatriacije SD še naprej poziva ameriške državljane v tujini, da se registrirajo. 
 
24.3.:  
- Prehod na mejah se je z ukrepom omejevanja zmanjšal za več kot 50%, trgovina poteka 
nemoteno. Organi poročajo o tekočem izvajanju novih ukrepov brez zapletov. 
- Možne dodatne mejne omejitve s Kanado. 
 
23.3.: začasna omejitev nenujnega potovanja čez kopenske meje 

20.3.: ZDA in Mehika sta se dogovorili, da bosta omejili nenujna potovanja prek skupne meje. 
ZDA tako uvaja prepoved potovanja čez mejo tako s Kanado kot z Mehiko. Prepoved bo veljala 
le za turizem in rekreacijo medtem ko se prevoz tovora nadaljuje, mejo bodo lahko prečkali tudi 
zdravstveni delavci. Dogovor med Mehiko in Kanado bo stopil v veljavo 21. marca.  

18.3.: Napoved zaprtja meje s Kanado za nenujni promet. Ukrep naj bi po neuradnih podatkih 
stopil v veljavo 21.3. (ob polnoči) ter izvzel nekatere poslovne, diplomatske in nujne družinske 
poti. 

Začasna ustavitev vstopa beguncev iz Latinske Amerike v ZDA. 

16.3.: Prepoved vstopa za potnike iz UK in IE. 

13.3.: Za potnike, ki so bili v zadnjih 14 dnevih pred vstopom v ZDA v schengenskih državah, je 
bila ob 23:59 uri uveljavljena prepoved vstopa v ZDA.  

Zakoniti stalni prebivalci ZDA in ostali tujci, za katere prepoved vstopa ne velja, so preusmerjeni 
na eno od 13 letališč v ZDA, kjer morajo podati informacije o zdravstvenem stanju. V kolikor 
kažejo znake okužbe, so podvrženi zdravstvenemu pregledu. V kolikor ne kažejo znakov 
okužbe, lahko nadaljujejo pot do končne destinacije, kjer morajo ostati 14 dni v samoizolaciji.  
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21.4. PR Trump je izjavil, da bo podpisal izvršni ukaz s katerim bi začasno zaustavili 

imigracijo v ZDA v luči zaustavitve širjenja COVID-19. Predvidoma naj bi ukrep veljal 

120 dni in naj bi imel izjeme za nujno potrebno delavno silo, vendar zaenkrat še ni 

znanih detajlov. Podpisan naj bi bil v roku naslednjih nekaj dni.  

 

FDA je danes pod nujno avtorizacijo v izrednih razmerah odobrila prvo testiranje s 

samo-odvzemom brisa na domu. Test je razvilo ameriško podjetje LabCorp in bo v prvi 

fazi namenjeno zdravniškemu osebju, ki si bodo lahko sami na domu vzeli bris in ga 

poslali v laboratorij za izvid. Test bo dostopen tudi za javnost in bo stal okoli 120 USD.  

 
20.4. PR Trump je v nedeljo zvečer povedal, da se njegova administracija pripravlja, da 
bo na podlagi Zakona o obrambni proizvodnji zahtevala od tovarne v ZDA povečano 
izdelavo testnih brisov v obsegu 20 milijonov na mesec. To naj bi omililo pomanjkanje 
pripomočkov za testiranje na Covid, o katerem poročajo guvernerji mnogih zveznih 
držav in prosijo za federalno pomoč pri dobavi.  
 
8.4.: PR Trump je 8.4. v zvezni državi Vermon razglasil izredno stanje, kar omogoča 
federalno pomoč državi. 
 
Včeraj je ena vojaška ladja na kateri je bolnišnica prispela v Los Angeles, danes pa 
druga v New York.  
 
Uprava za hrano in zdravila (FDA)  je izdala nujno odobritev zdravila klorokvin in 
hidroksiklorokin, ki se uporabljata proti malariji. FDA (Food and Drug Administration) je 
na osnovi petkovega zakona dobila dodatnih 80 mio USD za pospešitev raziskav glede 
COVID 19. Načrtuje tudi poenostavitev oz. bo modernizacijo postopkov glede 
registracije in postopkov za odobritev prodaje zdravil v prosti prodaji in še nekaterih 
drugih proizvodov (razkužila,…).  
 
PR Trump je 29.3. smernice o socialnem distanciranju podaljšal še za dodatnih 30 dni. 
Prvotne smernice so se nanašale do 30.3. PR Trump izrazil pričakovanje, da se bo 
1.junija začelo okrevanje ZDA. Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je odobrila 
nov test, ki rezultate ugotavlja v 5-13 min. Teste bodo začeli distribuirati sredi tedna. 
ZDA se osredotočajo na možnosti razkuževanja zaščitnih mask. FDA poskuša čim prej 
odobriti opremo za razkuževanje mask. 
 
25.3. PR Trump je razglasil »Declaration of disaster« v 7 zveznih državah, kar olajša 
pridobitev pomoči v teh državah (New York, Kalifornija, Washington, Iowa, Louisiana, 
Texas, Florida). 
 
24. 3.  
- PR Trump razmišlja, da bi ukrepe začel zmanjševati in tako državo ponovno odprl do 
velikonočnih praznikov. Strokovnjaki temu nasprotujejo. Ponovno začel primerjati 
COVID19 z gripo in avtomobilskimi nesrečami, kar pa Fauci zanika. 
- Poslali pomoč na tri lokacije, ki so najbolj prizadete: New York, Washington in 
Kalifornija. Prejeli bodo zvezne medicinske postaje in različno opremo. 
- Bela hiša sprejela deklaracijo o zvezni katastrofi v Washingtonu. To omogoča 

Potniki iz schengenskega prostora so preusmerjeni na enega od 13ih večjih letališč po državi.    



Razvoj ukrepov po državah, 7. maj 2020 

 113 

financiranje kriznega svetovanja in nekatere nujne zaščitne ukrepe, ne omogoča pa 
številnih drugih oblik pomoči, za katere so zaprosili v Washingtonu. 
 
21.3.: PR Trump je danes podpisal Zakon »Defence Production Act«, ki omogoča v 
izrednih razmerah centralno preusmeritev industrije v proizvodnjo zaščitne in druge 
potrebne opreme v izrednih razmerah. Zakon se bo predvidoma začel implementirati v 
naslednjih dneh, vendar podjetja danes še niso dobila konkretnih navodil za 
proizvodnje.  

20.3.: Po Kaliforniji je tudi guverner New Yorka danes ukazal karanteno saj je število 
okuženih naraslo na 7000.   

Ameriška agencija za hrano in zdravila je danes napovedala začasno spremembo 
politike, ki bo omogočila širšo uporabo medicinskih pripomočkov na daljavo. Te 
neinvazivne naprave za merjenje vitalnih znakov, kot so telesna temperatura, dihanje, 
srčni utrip ter krvni tlak, bodo zdravstvenim delavcem omogočale, da spremljajo bolnike 
s koronavirusom na daljavo 

PR Trump je sedaj izjavil, da bo začel uveljavljati zakon o vojni proizvodnji, ki ga je 
podpisal v sredo in ki omogoča zvezni vladi, da usmerja industrijo v proizvodnjo 
potrebne opreme. Ob podpisu je dejal, da bo ukrep uveljavljal le v najslabšem primeru.  

Dne 18.3. je predsednik podpisal zakonodajo imenovano “Families First Coronavirus 
Response Act«. Zakonodajni paket bo zagotovil močno podporo ameriškim družinam in 
skupnostim pri obravnavi koronavirusa. Zagotavlja dodatne ukrepe v zvezi z izrednimi 
razmerami zaradi COVID19 na področju javnega zdravja,  prehranskih programov, 
zaposlitve, zdravstvenih programov, kritja zdravstvenega zavarovanja ter davčnih 
olajšav.  Zaposleni, ki so zboleli za virusom, so v karanteni, skrbijo za nekoga, ki je 
prizadet ali skrbijo za otroka, katerega šola se je zaprla, bodo še naprej plačani 

Zakon zagotavlja brezplačno testiranje na koronavirus ne glede na njihove ekonomske 
okoliščine ali zdravstveno zavarovanje. 

18.3.: Vojska se je vključila s pošiljanjem ene ladijske bolnišnice v New York, druge pa 
na zahodno obalo. Vojska bo zagotovila 5 mio mask in medicinske ventilatorje. Ponudili 
so 16 vojaških laboratorijev za izvajanje testov 

PR Trump je sprejel (socialen) ukrep, ki do konca aprila zaustavlja deložacijo tistih, ki 
ne morejo plačati stanarin oz. hipotek. 

Uvaja se intenzivnejše testiranje. Za zdravstvene delavce je predvideno, da si bodo 
sami jemali brise oz. se testirali za koronavirusom. Vsi zdravniki so bili pozvani naj 
preložijo nenujne operacije. 

17.3.: 39 zveznih držav je zaprlo šole. 

16.3. podane bolj stroge usmeritve, ki veljajo naslednjih 15 dni; prepoved zbiranja v 
skupinah večjih od 10 oseb, izogibanje barom, restavracijam in potovanju;  

Kljub koronavirusu so potekale strankarske volitve predsedniških kandidatov v Arizoni, 
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Illinoisu in na Floridi, v drugih zveznih državah, npr. v Ohiu pa so bile odpovedane. 
Guverner Ohia je zaradi priporočil CDC o pandemiji prepovedal odprtje volišč, čeprav 
je to bilo v nasprotju z odločitvijo sodišča. Delovanje je prekinilo tudi ameriško vrhovno 
sodišče (prvič po več kot 100 letih). 

13.3.: Predstavniški dom ameriškega kongresa je potrdil predlog zakona, ki zagotavlja 
brezplačno testiranje, plačano bolniško nadomestilo, ugodnosti za brezposelnost in več 
bonov za hrano. To je drugi zakon o koronavirusu, ki ga je potrdil kongres (prejšnji teden 
potrdil 8,3 mrd USD izredni sredstev za boj proti virusu). 

Sproščanje ukrepov: 

2.5.: CDC je pripravil natančne smernice za higieno in čiščenje pri odpiranju javnih 
prostorov, šol in poslovnih ustanov, ki naj bi jih guvernerji sledili in na podlagi razmer v 
svojih zveznih državah podpisali izvršne ukaze.  

CDC je objavil smernice za veterinarske klinike.  

29.4.: Navodila za delo v predelovalni dejavnosti v Nevadi, za upoštevanje varnostnih 
ukrepov. Nevada se je odločila, da se pridruži skupini, v kateri so Kalifornija, Oregon in 
Washington, glede usklajenega odpiranja gospodarstva. 

Kolorado: prehod v fazo Safer at Home, objavili so posebno tabelo s podrobnimi  
priporočili podjetjem in drugim dejavnostim  za odpiranje – specifična priporočila po 
sektorjih / dejavnostih (otroško varstvo, izobraževanje, nepremičnine, prodajalne, 
dejavnosti za osebno nego, pisarne, zdravstvene ustanove in domovi za starejše, 
rekreacija).  

Texas: postopno odpiranje nekaterih »non essential businesses«, pripravljeno poročilo 
s podrobnimi priporočili za odpiranje posameznih dejavnosti (restavracije, kinodvorane, 
muzeji, cerkve, športne dejavnosti na prostem,..). 

28.4.: Guverner zvezne države New York Cuomo objavil obrise plana za postopno 
odpiranje gospodarstva. 

V prvi fazi (po 15. 5.) se bodo odprle nekatere proizvodne enote in gradbišča na osnovi 
prioritet in stopnje tveganja. Zagotoviti bodo morali, da so izvedeni vsi potrebni zaščitni 
ukrepi (razdalja, čiščenje, pogosto testiranje). Prednost bodo imeli tisti, ki so bolj 
»essential« in z manj tveganja, ostali bodo sledili. 

V drugi fazi (vsaj dva tedna med posamezno fazo) bodo sledile druge manj »essential« 
dejavnosti. 

Lahko bo prišlo tudi do invidvidualnih odločitev o odpiranju posameznih enot 
(industrijskih obratov), če bo iz pripravljenih načrtov odpiranja izhajalo, da so 
zagotovljeni vsi potrebni zaščitni ukrepi za zdravje zaposlenih in strank.  

Velike atrakcije, ki privabljajo veliko obiskovalcev iz drugih regij, ostajajo zaprte. 

27.4.: Aljaska je objavila program postopnega odpiranja gospodarstva. Program 
vsebuje natančna navodila za odpiranja po posameznih kategorijah (restavracije, 
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trgovine, osebne storitve, v pisarnah/obratih, ki poslujejo s strankami oz. ne poslujejo s 
strankami). Restavracije in trgovine lahko poslujejo s 25 % zmogljivostmi, osebne 
storitve ena na ena. 

Arkansas: s 27. 4. se lahko začne z izvajanjem nenujnih medicinskih posegov, 30. 4. 
bodo odprte restavracije, 30. 4. telovadnice in prostori za rekreacijo, 1. 5.  kozmetični 
saloni in brivnice, 4. 5. cerkve ter večja prizorišča.  

Kolorado je z današnjim dnem prešel v 2. fazo – Safer at home. Dovoljeni so ogledi 
nepremičnin in prodaja na drobno s prevzemom na pločniku, s  1. 5. je dovoljena prodaja 
na drobno (trgovine) ter osebne storitve ob upoštevanju varnostnih ukrepov, 4. 5. odprtje 
»non essential« uradov, ob upoštevanju varnostnih ukrepov in v manjšem obsegu (manj 
prisotnih). Ukrepi se lahko po mestih razlikujejo (glede na ogroženost). 

Idaho je pripravil plan postopnega odpiranja in pregled ukrepov za podjetje. 

Iowa je objavila načrt postopnega odpiranja gospodarstva, specificirano po fazah ter po 
posameznih kategorijah obratov / dejavnosti in pogoji za odpiranje. 

Minnesota je objavila odgovore na COVID po posameznih sektorjih z vidika 
onesnaževanja (npr. kmetijstvo – kako ravnati s presežki hrane, do katerih prihaja zaradi 
motenj v preskrbovalni verigi, zaščita vode, ravnanja z odpadki,…), ima tudi posebno 
stran z informacijami za podjetja (razpoložljivi ukrepi, varna vrnitev na delo,…). 

Tennessee danes restavracijam omogoča ponovno odpiranje, vendar pod strogimi 
pogoji socialne distance. 

Guverner Montane je včeraj dovolil cerkvam, da se ponovno odprejo, vendar pod pogoji 
socialnega distanciranja. Restavracije in šole bodo lahko ponovno odprte 7. maja. 

Kljub tem, da Kalifornija še ni preklicala ukrepov, je bilo čez vikend ogromno kršitev, ko 
so ljudje obiskali plaže.  

25.4.: J Karolina je dovolila odprtje blagovnic, vendar so lahko zasedene le z 20% 
zmogljivostmi. Minnesota bo s 27.4. dovolila odprtje nekaterih kmetijskih in industrijskih 
obratov ter nekaterih uradov. 

23.4.: Nekatere zvezne države kot so; Georgia, Florida, Tennessee, Mississippi, Južna 
Karolina in Teksas so z aprilom napovedale odpravljanje različnih ukrepov gibanja in 
poslovnih subjektov v okviru prve faze nacionalnega načrta. Georgia s tem začenja  

22.4.: Večina zveznih držav je oblikovala posebne delovne skupine, ki pripravljajo 
ukrepe za postopno odpiranje gospodarstva. Navadno so v skupine vključeni 
predstavniki lokalnih vlad, institucij ter podjetij iz posameznih sektorjev. Ukrepi zaenkrat 
še niso objavljeni. Delovna skupina zvezne države NY se bo npr. osredotočila na: 

-Mala podjetja in podjetništvo (identifikacija ukrepov  pomoč v obliki nepovratnih 
sredstev in posojil, da ostanejo odprti, ohranijo delovno silo in da začnejo ponovno rasti) 

-Večji projekti javnih del (vključno z infrastrukturo in vzdržnosti, da bi zaposlili kar največ 
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ljudi) 

-Ekosistem za izobraževanje in usposabljanje (sodelovanje industrije in strokovnjakov 
za tehnologijo, da delavci ostanejo povezani z izobraževalnimi programi in programi za 
usposabljanje za različna dela, tudi za obdobje po COVID  19)  

-Finančna pomoč in olajšave za delavce – predlaganje mehanizmov za pomoč in zaščito 
delavcev na obrobju (imigranti, ranljive skupine,…), da bo gospodarski razvoj vključil 
vse.   

21.4. Guverner Georgie je danes napovedal še dodatne relaksacije ukrepov, ki se bodo 
začele v petek, 24.4. in se bolj aktivno nadaljevale naslednji teden, vključno z odprtjem 
restavracij in trgovin, vendar pod razmeroma strogimi pogoji razdalj med strankami. 
Nekoliko je presenečenje, da se bodo odprli tudi fitnes centri, kegljišča in tetovažnice, 
ki niso nujni poslovni subjekti. Županja Atlante si želi podaljšanje ukrepov vendar za to 
nima pooblastil.  
 
Tudi guverner Texasa je danes napovedal relaksacjo ukrepov začenši s petkom tega 
tedna, čeprav ne zadostuje pogojem 14 dnevnega zmanjševanja trenda okuženih, ki je 
predpisano v federalnih smernicah Bele hiše. Župana Dallasa in Hustona sta prosila 
guvernerja za izjeme oz. podaljšanje ukrepov v pogosto naseljenih urbanih krajih, ker 
se bojita ponovnega naskoka obolelih.   
 
Tudi Južna Carolina in Florida naj bi že naslednji teden začeli z relaksaciajmi ukrepov  
in sicer najprej z odpiranjem nujnih SME,  plaž, kjer pa bodo gostje morali spoštovati 
fizično distanciranje.  
 
20.4. so nekateri guvernerji že sprejeli ukrepe glede postopne relaksacije ukrepov v 
okviru federalnih smernic za tro-fazno sproščanje ukrepov »Opening America«. 
Guverner Georgie je napovedal, da bodo s tem tednom začeli s postopnimi odpiranji, 
torej vstopajo v prvo fazo. V petek bodo lahko začeli z delom frizerji, fitnes centri, 
naslednji ponedeljek pa tudi restavracije, kinoteke ipd. Vsi odprti lokali morajo paziti na 
distanco in higieno. Bari, nočni lokalni in zabaviščni centri bodo do druge faze še zaprti.  
 
Guvernerji Idaha, Michigana, Vermonta in Wisconsina ter drugih držav kljub 
nezadostnemu testiranju po ZDA načrtujejo postopno omilitev omejitev. V Texasu bodo 
npr. ponovno odprli prodajalne za prevzem blaga in dostavo na dom, ne pa za nakupe 
znotraj prodajaln, odprli državne parke, in razširili dovoljene zdravstvene posege. 
Minessotta bo ta konec dovolila obratovanje golf igrišč in izvajanje nekaterih drugih 
aktivnosti na prostem. V Vermontu se bodo 1. maja odprle tržnice, v ponedeljek pa se 
odprejo nekatere poslovne dejavnosti z največ dvema zaposlenima in omejenimi 
človeškimi stiki ob upoštevanju varnostnih ukrepov. Tudi v Idahu bodo ponovno odprli 
majhna podjetja za dostave na dom in prevzem na prostem. 

PR Trump je danes podal smernice guvernerjem za postopno odpiranje ameriškega 
gospodarstva imenovane »Opening America«. Paket podaja okvir kdaj se lahko 
ponovno odpre restavracije, telovadnice in javne prostore ter daje napotke za 
delodajalce, pa tudi postopno uvaja nenujna potovanja. 
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Smernice zajemajo 3 faze. Prva faza načrta priporoča strogo socialno distanciranje za 
vse ljudi v javnosti ter izogibanje skupinam z več kot 10 ljudi in nenujnim potovanjem. V 
drugi fazi spodbuja socialno distanciranje, kjer je to mogoče in omejuje zbiranje več kot 
50 ljudi. Ponovno bi se lahko pričela potovanja. Tretja faza za večino Američanov 
predvideva vrnitev v normalno stanje s poudarkom na prepoznavanju in izolaciji 
morebitnih novih okužb. 

BR 

7.5.: V zvezni državi Sao Paulo je od 7. maja obvezna uporaba zaščitnih mask – kršitve 

se bo kaznovalo z denarnimi kaznimi. V mestu Sao Paulo so uvedli ukrep posebej 

določenega dela odpiralnega dela prodajaln za ranljive skupine.   

 

5.5.: Guverner zvezne države Pará je z dekretom odredil ustavitev javnega življenja 

(lockdown) prestolnice Belém in devetih drugih mest od 7. maja. 

 

Ministrstvo za javno upravo zvezne države Amazonas je na zvezno sodišče v Manausu 

naslovilo prošnjo za razglasitev ustavitev javnega življenja v Manausu. 

 

Župan mesta Fortaleza je odredil stroge ukrepe družbene osamitve, vključno z 

nadzorom upoštevanja prepovedi gibanja za osebe in vozila. Ukrepi naj bi veljali med 

8. in 20. majem.  

 

4.5.: Ministrstvo za pravosodje je odločilo, da bosta javni zdravstveni sistem in zasebni 

zdravstveni sektor bolnike s covid-19 obravnavala po načelu »ene vrste«. To pomeni, 

da morajo zasebne bolnice sprejeti bolnike iz javnega zdravstva in za to ne morejo 

računati na kompenzacijo. Javni sistem lahko zasebnim ustanovam tudi zaseže 

opremo, denimo postelje za intenzivno nego. 

 

29.4.: Predsednik Bolsonaro je z odlokom razširil seznam »nujnih« dejavnosti, ki lahko 

obratujejo kljub omejitvenim ukrepom. Odlok se sklicuje na odločitev vrhovnega 

sodišča, da so odločitve glede ukrepov za varovanje javnega zdravja v pristojnosti 

zveznih držav in občin in izrecno navaja, da te pristojnosti ne izključuje. 

 

23.4.: Guverner zveznega okrožja Brasilía je izdal odlok o obvezni uporabi obraznih 

mask od 30. 4. do konca izrednega stanja na vseh javnih površinah, sredstvih javnega 

prevoza, trgovinah in lokalih ter proizvodnih obratih. Ukrep nima vpliva na priporočila o 

družbeni osamitvi. Odlok vsebuje tudi splošno priporočilo ljudem, naj nosijo zaščitne 

maske. Lokali lahko zavrnejo vstop posameznikom brez mask. Vlada zveznega okrožja 

bo ljudem, ki nimajo dostopa do mask, zagotovila maske. 

 

17.4.: Novi minister za zdravstvo je napovedal obsežen program testiranja, da bi se 

ugotovil dejanski obseg pandemije v Braziliji. 

 

15.4.: Senat je v prvem branju potrdil t.i. »vojni proračun«, vzporedni proračun, od koder 

naj bi se financirali ukrepi v boju proti pandemiji. Če bo predlog (v obliki ustavne 

spremembe) potrjen še v drugem branju (v petek, 17. 4.), bo moral zaradi sprememb 

Pojavljajo se prve odpovedi notranjih letov. Nekateri leti niso več odprti za splošno javnost, 
ampak so namenjeni le za prevoz zdravstvenih delavcev 
 
Ukrepi na ravni zveznih držav, zlasti v São Paulu in Rio de Janeiru. 
 
Posamezne zvezne države še naprej sprejemajo samostojne in mnogo bolj drastične ukrepe od 
centralne vlade, mestoma tudi prepovedi javnega prometa 
22. 3. Brazilija je danes zaprla mejo še z Urugvajem, ki je bil izključen iz zaprtja meja z ostalimi 
sosedami prejšnji teden.  
20.3.: Državljanom EU, Islandije, Norveške, Švice, VB, Kitajske, Južne Koreje, Japonske, 
Avstralije in Malezije je od 23.3.2020 za en mesec prepovedan vstop v Brazilijo.  

Še vedno ni povsem jasno, ali je med izjemami tranzit čez ozemlje Brazilije – bistvenega 
pomena za umik številnih državljanov EU iz Braziliji sosednjih držav preko brazilskih letališč.  

19. 3. Brazilija je zaprla kopenske meje s sosednjimi državami, z izjemo Venezuele (že 17. 3.) 
in Urugvaja (objavljen bo poseben režim. Prepoved vstopa državljanom sosednjih držav. 
Meddržavni tovorni promet še poteka.  

Brazilija napoveduje tudi zaprtje zračnega prostora od 23. 3. za 39 dni.  

Mednarodni avtobusni prevoz je ukinjen.  

Nekatere zvezne države so prepovedale tudi notranji avtobusni prevoz.  

18.3.: Delno zaprtje meje z Venezuelo (za ljudi, ne za tovorni promet). 
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od potrditve v poslanski skupščini še enkrat na glasovanje v spodnji dom. 

 

Predsednik Bolsonaro je zveznim agencijam ukazal prekiniti pogovore z mobilnimi 

operaterji glede uporabe GPS podatkov za nadzor nad izvajanjem osamitve. Razlog naj 

bi bilo nasprotovanje med predsednikovimi zavezniki in skupinami s politične desnice. 

Nekatere zvezne države naj bi nadzor izvajale. 

 

15. 4.  

Ministrstvo za zdravje je napovedalo, da bo v petih zveznih državah zagotovilo dodatnih 

220 postelj za intenzivno nego, namenjenih zgolj za obolele s covid-19. 

 

14. 4.  

Ministrstvo za zdravstvo je objavilo javni poziv za podjetja, ki lahko procesirajo teste 

okužb; Cilj je doseči 30.000 testov/dan. 

 

Ta teden naj bi iz Brazilije proti Kitajski poletelo prvo letalo (od skupaj napovedanih 40), 

s katerimi naj bi bilo skupaj prepeljanih za 960 ton opreme za preprečevanje širjenja 

okužb in zdravljenja obolelih. Prva pošiljka naj bi bilo 15 milijonov zaščitnih mask. 

 

Vlada je prepovedala vstop na ozemlja staroselskih plemen za vse ne-staroselce, da bi 

preprečila širjenje okužb med prvobitnimi skupnostmi. Vlada naj bi na teh ozemljih 

razdelila milijon kosov zaščitne opreme, do junija pa naj bi za zaščito staroselskega 

prebivalstva namenila okoli €828 milijonov. 

 

Zvezna država Rio de Janeiro je obvezno karanteno poodaljšala do konca aprila. 

 
9.4.  
Zvezno Ministrstvo za zdravstvo je okrepilo priporočilo za nujno družbeno osamitev v 

petih mestih, prestolnicah zveznih držav: Sao Paulu, Rio de Janeiru, Fortalezi, Manausu 

in Brasilii.  

 
7.4. Proračun za boj proti pandemiji in za ukrepe proti negativnim učinkom na 
gospodarstvo naj bi se okrepil za 3 milijarde BRL. Ministrstvo za zdravje pripravlja 
strategijo prehoda s široke družbene osamitve k selektivni osamitvi, predvsem v (doslej) 
manj izpostavljenih delih države.  
 
Vlada je s farmacevtskimi podjetji sklenila dogovor, da se za 60 dni odloži vsakršno 
spreminjanje cen zdravil. 
 
Vrhovno sodišče je začasno preklicalo odredbo PR Bolsonara za omejen dostop 
javnosti do informacij glede virusa covid19 
 
23. 3. uvedeno množično cepljenje proti gripi. Zdravstveno ministrstvo pričakuje, da bi 
cepljenje lahko pomagalo na dva načina: 
- Zmanjšan pritisk na zdravstvene storitve 
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- Manj primerov, ko se simptomi gripe zamenjajo za simptome okužbe s COVID19; 

21.3.: Guverner Sao Paula je napovedal obvezno karanteno za celotno zvezno državo 
od 24.3. do 7.4.2020. Vse bo zaprto (plaže, avtoceste, lokali, itd)  

18.3.: Vlada je predlagala uvedbo izrednih razmer do 31.12.2020! Potrditi mora kongres. 
zredno stanje že uvedeno v Sao Paulu in Rio de Janeiru.  

V Sao Paulu sprejet ukrep o zaprtju trgovskih središč in telovadnic. 

Ministrstvo za zdravje in pravosodje izdalo skupen ukrep in uvedbo obvezne karantene 
po celotni državi. Napovedana tudi zaporna kazen za kršitelje.  

17.3.: Zagotovilo naj bi se dodatnih 540 bolnišničnih postelj, naročilo za dodatnih 1.460.  

Urgenten poziv zdravnikom, razpis za nove zdravnike. 

16.3.: Župan Sao Paula je odločil, da s 17. marcem razglasi izredne razmere. Med 
napovedanimi ukrepi je moč javnih naročil (za zaščitno in zdravstveno opremo) brez 
zbiranja ponudb ter zasegi izdelkov (npr. razkužil). 17. 3. naj bi izredne razmere 
razglasili tudi v Rio de Janeiru.  

Hitrejša obravnava pri carinjenju medicinskih in zdravstvenih izdelkov, ob ničelnih 
uvoznih carinah in začasnih oprostitvah drugih dajatev na te izdelke, bodisi domače 
bodisi uvožene; 

15.3.: Ministrstvo za zdravje je za zvezni državi z največ potrjenimi primeri, Sao Paulo 
(136) in Rio de Janeiro (24) in kjer ni več mogoče slediti izvoru okužbe, izdalo 
priporočilo, naj se namesto na "aktivno iskanje" novih primerov osredotočijo na 
testiranje najbolj resnih primerov.   

14.3.: Prepoved vseh javnih dogodkov in zaprtje izobraževalnih ustanov v Sao Paulu in 
Rio de Janeiru (kjer je tudi največ zaznanih okužb doslej). Odpovedan je maraton v Sao 
Paulu. 

Guverner federalnega okrožja Brasilia je podaljšal izredne ukrepe – zaprtje šol še za 15 
dni, prepoved javnih zborovanj in prireditev, zaprte bodo kinodvorane. 

Sproščanje ukrepov: 

4.5.: Vlada je napovedala, da naj bi bile od 17. maja znova dovoljene nogometne tekme. 

30.4.: Več zveznih držav je sprostilo ukrep obvezne socialne razdalje. 

28.4.: Guverner zvezne države Sao Paulo je poročanje o padcu stopnje družbene 
osamitve ponovil, da bo predvideno lajšanje ukrepov po 10. maju odvisno od 
spoštovanja pravil za osamitev. 

27.4.: Nekatere mreže zasebnih bolnic so znova začele sprejemati tudi druge bolnike, 
ne le zgolj okuženih s covid-19. 

Šole ostajajo povsod zaprte. 7 zveznih držav jih bo odprlo 30. 4., 6 pa takoj po 
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podaljšanem prvomajskem koncu tedna. Dve zvezni državi, tudi zvezno okrožje Brasilía, 
naj bi jih odprli konec maja/začetek junija. 

Prodajalne: 4 zvezne države so že dovolile ponovno odprtje manjših prodajaln in lokalov 
s storitvami (frizerstva, ...), danes 27. aprila je to storila še zvezna država Sergipe, 30. 
aprila ji bo sledila zvezna država Pernambuco. Po podaljšanem prvomajskem koncu 
tedna naj bi tem prodajalnam in lokalom ponovno odprtje dovolilo še 6 zveznih držav. 

Nakupovalna središča: 2 zvezni državi sta že dovolili ponovno odprtje manjših prodajaln 
in lokalov s storitvami (frizerstva, ...), danes 27. aprila je to storila še zvezna država 
Sergipe, 30. aprila ji bo sledila zvezna država Pernambuco. Po podaljšanem 
prvomajskem koncu tedna naj bi ponovno odprtje nakupovalnih središč dovolilo še 6 
zveznih držav. 

22. 4.: Guverner zvezne države Santa Catarina je začel rahljati ukrepe za nadzor nad 
pandemijo. Od 21. 4. so znova odprti prostori bogoslužja, od 22. 4. pa tudi trgovska 
središča, galerije, restavracije in telovadnice. Vsi bodo morali izpolnjevati zahteve o 
socialni razdalji in higieni. 
 
Vlada zveznega okrožja Brasilía je dovolila odpreti optike, trgovine z domačimi 
električnimi izdelki, ostale trgovine naj bi znova odprla 3. maja; šole ostajajo zaprte (vsaj) 
do 31. maja. 
 
Vlada zvezne države Rio Grande do Sul je županom mest izven območja prestolnice 
(Porto Alegre) dal proste roke za rahljanje ukrepov. Z majem naj bi zvezna država 
uvedla kategorizacijo posameznih območij – glede na lokalni razvoj pandemije bodo 
določeni preventivni ukrepi socialne razdalje. 
 
Zvezna država Espirito Santo je sprostila ukrepe na območjih nizkega in zmernega 
tveganja (kjer je delež potrjenih okužb manj kot 50% povprečja). Trgovine morajo 
spoštovati pravilo enega kupca na kvadratni meter, obvezno masko za zaposlene, 
omejeni so tudi urniki delovanja. 
 
Zvezna država Goias je sprostila omejitve za bogoslužja, salone lepote in javna dela.  
 
Zvezna država Paraiba je sprostila omejitve za optike ter trgovine z medicinskimi 
pripomočki. Ti lahko delujejo z dobavo na dom, zaposleni morajo nositi maske.  
 
Zvezna država Sergipe je dovolila odpreti hotele in ostala prenočišča ter gostinske 
lokale, ob strogih previdnostnih ukrepih. 
 
Vlada zvezne države Tocatins je dovolila postopno odpiranje trgovskih središč, galerij, 
lokalov in restavracij. 
 
Zvezna država Sao Paulo je predstavila »Načrt Sao Paulo«, ki predvideva postopno 
sproščanje omejitev za gospodarstvo po 10. maju. Karantena naj bi do nadaljnjega 
ostala v veljavi. 
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5.5.: V provincah Missiones in Corrientes, ki mejita na Brazilijo, vlada dela na 
vzpostavljanju varnih koridorjev, v katerih bodo brazilski vozniki tovornjakov lahko 
dostopali do kopalnic in hrane ter raztovarjali blago, ne da bi stopili v stik z Argentinci. 
 
Vlada je danes v okviru obvezne karantene objavila nov protokol za javni prevoz 
potnikov, ki vključuje, da so zasebni kombiji in minibusi lahko zasedeni le do 60% in da 
odstranijo zavese.  
 
26.4.: Guvernerji Buenos Airesa, Santa Feja in Cordobe ter župan Buenos Airesa, štirih 
največjih okrožij z največjim številom okužb, so sprejeli skupno odločitev in rekli ne 
predsedniškemu dekretu ter sporočili, da ne bodo dovolili enournih dnevnih sprehodov 
z do 500 metrov oddaljenosti od bivališča, ki jih je včeraj predlagal predsednik za vso 
državo, danes podpisal dekret, razen v manjših občinah, v tesnem sodelovanju z 
župani. Tako še naprej velja ukrep obvezne karantene. Vsi štirje so se strinjali, da je 
treba omejiti velike urbane konglomerate v svojih okrožjih, da se prepreči množično 
širjenje koronavirusa.  
 
25.4. Predsednik Alberto Fernández je podaljšal karanteno do 10. maja. S ponedeljkom, 
27. aprilom se bo po striktni in nadzorovani karanteni začela nova, III. faza t.i. 
osredotočene karantene, s sprostitvijo nekaterih proizvodnih dejavnosti in storitev v 
določenih provincah. Karantena bo še naprej veljala za vsa urbana središča in mesta z 
nad 500.000 prebivalci, z manj prebivalci pa bo lahko izvzeta ob izpolnjevanju petih 
pogojev.  
 
Ministri pristojni za notranje zadeve, zdravje in promet, ki so razpravljali o sprostitvi 
ukrepov za boj proti širjenju koronavirusa so potrdili, da se večina guvernerjev strinja, 
da se bo karantena ohranila tudi po 26. aprilu (fleksibilna karantena), vendar z različnimi 
ukrepi po provincah. Koncept karantene se bo tako nadaljeval: zaščitna oprema, ukrepi, 
distanciranje in zaščita starejših odraslih. Iz dneva v dan, korak po koraku, se bodo 
sproščali ukrepi, določili bodo veje gospodarskih dejavnosti, ki bodo ob posebnih 
sanitarnih priporočilih in zdravstvenih protokolih začele postopno delovati.  
  
Od ponedeljska, 20. aprila bo obvezna uporaba zaščitnih mask na javnem potniškem 

prometu  po vsej državi, v javnih prostorih, zasebnih prostorih z javnim dostopom in tudi 

zasebnih avtomobilih kot še en element preprečevanja širjenja nove pandemije 

koronavirusa. 

17.4. Od včeraj do danes se je v okviru nove t.i. »administrativne karantene« spremenil 

odlok v prestolnici za starejše od 70 let. Od ponedeljka dalje bodo potrebovali posebno 

dovoljenje za gibanje, nakupe, dvig pokojnine, odhod k zdravniku in v lekarno. 

10.4. Predsednik Fernandez ponovno podaljšal obvezno karanteno do vključno nedelje, 

26. aprila 2020 (prej do 23.aprila).  

9.4. Ministrstvo za zdravje je izvedlo vrsto ukrepov za okrepitev števila zdravstvenega 
osebja, tudi s študenti medicine. Napovedalo je pomoč še dodatnih 15.000 
strokovnjakov, ki bodo preko spleta in telefona opravljali delo s sistemom tele-medicina 
 

26.4.: Vlada je podaljšala zaprtje mej do 10. maja.  
 
25.4.: Vlada je do 1.9. prepovedala vse komercialne lete v Argentino. 
 
8.4.: Ministrstvo za javno varnost sporoča, da bo policija v času velikonočnih praznikov poostrila 
nazor z dodatnimi kontrolnimi točkami na mestnih vpadnicah v Buenos Airesu in vsem voznikom 
in sopotnikom strogo preverjala dovoljenja za gibanje.  
 
Ministrica za varnost Sabina Frederic opozarja guvernerje, da imajo province lahko svoje 
omejitve, ne pa tudi meje, pri čemer se je sklicevala na težave z nemotenim pretokom tovornih 
vozil. 
 
V ponedeljek, 6. aprila začne veljati enotno potrdilo, ki dovoljuje vožnjo ali gibanje v času 
karantene. Velja tudi za vse tujce do letališča v primeru odhoda iz države z repatriacijskim letom.  
 
Argentina bo s 13. aprilom, dan po predvidenemu zaključku obvezne popolne karantene, odprla 
osem mejnih prehodov. Dnevno bo lahko 500 ljudi med 8. in 16. uro vstopilo v državo. Cilj 
novega ukrepa je urejeno, postopno in načrtovano odpiranje meja, kjer se bo izvajal poostren 
sanitarni nadzor. 
 
Argentina je podaljšala ukrep popolne zapore  meja do 12. aprila, a pripravlja časovni načrt za 
postopno in lažjo repatriacijo svojih državljanov iz tujine. 
 
Vlada je v času popolne karantene še dodatno poostrila gibanje. Vsi tisti, ki opravljajo nujne 
naloge morajo zaprositi za novo dovoljenje za gibanje in vožnjo, ki ga bodo morali pokazati 
varnostnim organom, ki izvajajo nadzor cestah, avtocestah in dostopih do prestolnice in v drugih 
večjih mestih. Ukrep bo začel veljati v sredo ob polnoči in velja za vso državo. Ni še jasno, ali 
bodo za diplomate še naprej veljala stara »dovoljenja za prosto gibaje«. 
 
Argentina s 27. marcem zapira vse meje (kopenske prehode, letališča, pristanišča), dovoljen bo 
le vstop državljanom in tujim rezidentom. Izredni in nujni predsedniški dekret bo veljal do 31. 
marca. 
 
začasno zaustavili repatriacijo državljanov razen v izjemnih primerih. Ministru za zunanje 
zadeve Soli je naročil, da država pomaga vsem v tujini. Mediji špekulirajo, da je v tujini obtičalo 
okoli 10.000 Argentincev.   
 
24.3.: 
- Nacionalna uprava za civilno letalstvo (ANAC) še naprej dovoljuje pristanke in polete 
evakuacijskih  letov tujih letalskih družb z mednarodnega letališča Ezeiza v Buenos Airesu.  
- Od danes je zaprtih 59 vstopnih točk v mesto Buenos Aires, na katerih je policija močno 
poostrila nadzor. Na taksativno 13 odprtih kontrolnih točkah pa se izvaja policijski in sanitarni 
nadzor. Policija odsvetuje vožnjo v nočnih urah, tudi na letališče Ezeiza. 
 
Ministrica za javno varnost Sabina Frederic je opozorila, da vsi tisi, ki so med obvezno karanteno 
odšli v turistične kraje po državi se jutri, po podaljšanem koncu tedna, ne bodo mogli vrniti 
domov in da morajo ostati v karanteni kjer so, do preklica dekreta. 
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08.04. Predsednik Alberto Fernández je napovedal, da bo obvezno karanteno podaljšal 
vsaj do 23. aprila 2020 (III. faza) 
 
31.3. 
Minister za zdravje Ginés González García s strokovnjaki in gospodarstveniki preučuje 
možnosti, kako ponovno zagnati gospodarstvo po 12. aprilu in predlaga, da se zaposleni 
v industrijskih panogah z mlajšo in manj ranljivo delovno silo naprej vrnejo na delo. 
Minister zagovarja postopni izhod iz popolne karantene, kar namiguje, da se bo vlada 
določila za postopen pristop odprave omejitve sprejetih ukrepov. 
 
29.3. 
Podaljšanje karantene do 15. aprila. 
 
26.3.: 
- Argentina začela testirati zdravilo hidroksiklorokin za zdravljenje koronavirusa. 
Poskusno ga izvajajo na treh okuženih v bolnišnici Posadas. 
- Argentinska vojska je predstavila premično  vojaško bolnico (HMR) v Campo de Mayo 

(Provinca Buenos Aires) za okužene s koronavirusom 

25.3.: Ministrstvo za zdravje je na dveh znanstvenih in etičnih simulacijah pripravilo študijo z 

zemljevidom najbolj verjetnih območij pandemije, oceno koliko dodatnih postelj potrebujejo do 

začetka maja, koliko brisov morajo imeti na zalogi in napovedalo nabavo dodatnih 1.300 

respiratorjev do konca aprila.  

Vlada bo kupila dodatnih pol milijona testov za odkrivanje koronavirusa, ki bodo razdeljeni med 

35 centrov v nacionalni mreži laboratorijev za mikrobiologijo. Hkrati so iz Nacionalnega inštituta 

za mikrobiologijo  Malbrán potrdili, da so ustvarili pogoje za potrojitev števila testov (1.500 na 

dan). 

Ministrstvo za zdravje javnost informira o posebni WhatsApp številki +54 9 11 2256-
0566 glede vseh vprašanj o koronavirusu Covid-19. 
 
24.3.: Za boj proti širjenju koronavirusa se Argentina zgleduje mo Južne Koreje in sledi 
smernicam WHO, naj uporabi kombinacijo socialnega distanciranja in testiranja čim 
večjega števila ljudi. 
 
23.3. Vlada razmišlja o podaljšanju obvezne karantene po 31. marcu do konca 
velikonočnih praznikov z Načrtom A za vso državo. Načrt B je možno podaljšanje le v 
tistih provincah, kjer bodo zabeležili sekundarne primere okužb.  
 

21.3.: Ministrstvo za socialni razvoj je napovedalo izjeme od obvezne karantene za 
otroke in mladostnike ločenih staršev, slednji morajo izpolniti poseben obrazec, da otroci 
lahko zapustijo bivališče.  

Trgovine s hrano bodo od jutri odprte po novem od 7. do 20. ure, prej nekatere do 22 
ure ali 24 ur. 

20.3: Predsednik Fernández je med srečanjem z guvernerji razglasil popolno karanteno 

Nekateri župani v Provinci Buenos Aires so vzeli stvari v svoje roke in »ščitijo svoje občine« s 
cestnimi ogradami in drugimi postavljenimi ovirami, da bi preprečili vstop v času karantene 

20.3.: Od jutri do 25. marca je začasno ustavljen notranji letalski promet. Aerolineas Argentinas 
je do 10. aprila odpovedal tudi vse regionalne polete z Brazilijo, Bolivijo, Čilom, Paragvajem in 
Urugvajem.  

Do vključno sobote, 21. marca se bodo z ladjami iz Urugvaja lahko vrnili argentinski državljani 
in obratno ter tujci z dovoljenjem za prebivanje.  

18.3.: Aerolineas Argentinas (AA) je napovedal 17 novih posebnih letov za vrnitev Argentincev. 
9 v Miami, 6 v Madrid in 2 v Limo.  Danes zjutraj je proti Miamiju poletelo prvo letalo.  

Nacionalna uprava za civilno letalstvo bo kljub zaprtju zračnega prostora izdala posebna 
dovoljenja vsem tujim letalskim prevoznikom, ki bodo pripeljale Argentince in iz države odpeljale 
tuje državljane.  

Brazilski letalski prevoznik GOL je do 30. julija odpovedal vse svoje polete v Argentino. 

V četrtek, 19. marca do 25. marca se začasno prekine železniški in avtobusni promet na daljše 
razdalje ter notranji letalski promet.  
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za vso državo od polnoči do 31. marca. Konec bo druženja na javnih površinah, dovoljen 
bo le hiter nakup hrane in zdravil ter obisk bolnic ali drugih zdravstvenih ustanov. Kršitev 
ukrepov se bo štela za zločin zoper javno zdravje, kršitelje bodo varnostne sile lahko 
aretirale in zasegle njihova vozila ter izrekli visoke kazni. 

18.3.: PR Fernández je napovedal izgradnjo osmih modularnih bolnišnic za nujne 
primere s 560 ležišči. 

Ministrstvo za turizem je do 31. marca 2020 prepovedalo vse turistične aktivnosti. Tujci, 
ki so v karanteni, lahko še naprej ostanejo v hotelih.   

Nakupovalni centri ostajajo odprti, a z omejenim številom nakupovalcev. Restavracije in 
restavracije s hitro hrano v njih bodo delovale le za odvzem hrane na dom. Priporoča 
se dostava na dom. 

Guverner Province Chaco Jorge Capitanich je sprejel drastične ukrepe, popolno zaprtje 
province  in odredil karanteno do 31. marca, zaprl je devet mejnih prehodov. Svoje meje 
so zaprle še naslednje štiri province: Mendoza, Jujuy, Santa Fe in Ognjena zemlja. 
Župan El Calafate, Provinca Santa Cruz, je odredi obvezno karanteno in zaprl mesto po 
včerajšnji potrditvi okužbe pri tujem državljanu. 

Minister za promet Mario Meoni je do nadaljnjega ukinil plačilo cestnin na avtocestah. 

17.3.: Več kot 2.000 lekarn po vsej državi bo od jutri dalje med 8:00 in 9:30 uro posebej 
odprtih za rizične skupine: starejše od 60 let, nosečnice in osebe s kroničnimi 
zdravstvenimi obolenji. 

16.3.: Od 16.3. do 31. marca so zaprti vrtci, šole in univerze. 

Starostnikom starejšim od 60 let, nosečnicam in osebam s kroničnimi zdravstvenimi 
obolenji ni treba na delo. Začasni ukrep vključuje tudi starše, ki morajo skrbeti za svoje 
otroke. 

Vrhovno sodišče do 31. marca razglasilo izredne sodne počitnice.  

14.3.: Po včerajšnji potrditvi drugega smrtnega primera je predsednik Fernández 
razglasi "Izredne zdravstvene razmere". Neupoštevanje  samoizolacije je ocenil kot 
izredno neodgovorno dejanje. 

Vsaka kršitev karantene s strani tistih, ki so pozitivni, bo kaznovana z denarno kaznijo 
v višini 100.000 pesov (1.500 evrov) in do 15 let zapora. 

Oborožene sile bodo proizvajale alkoholni gel in razkužila. Vse vojaške bolnišnice so na 
razpolago za zdravljenje okuženih.  

Sproščanje ukrepov: 

7.5.: Minister za zdravje Ginéz González García napovedal, da se bo karantena 
nadaljevala vendar z drugimi značilnostmi od sedanje obvezne karantene, ki jo do 10. 
maja določil predsednik Alberto Fernández za vso državo. Izrazil je razumevanje 
državljanov zaradi njihove socialne utrujenosti, da so izčrpani in se mnogi želijo vrniti na 
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delo, opravljati športne ali druge aktivnosti zunaj svojega doma. Zagotovil je, da vlada 
tehtno proučuje vse možnosti za skorajšnje sproščanje omejevalnih ukrepov, ki pa bodo 
različni glede na prisotnost koronavirusa po provincah.  

1.5.: Predsednik Alberto Fernández po zaključku IV. faze obvezne karantene (10.5) 
oblikuje ukrepe za neobvezno karanteno (11.05) s podporo opozicije. Nova faza se bo 
začela izvajati le, če v prihodnjih dneh ne bo večjega napredovanja okužb in bo 
strokovna zdravstvena komisija potrdila predsedniško odločitev. Koncept neobvezne 
karantene pomeni poziv k vestni in družbeni odgovornosti, ki bo ponovno omogočila 
gibanje in športne aktivnosti na prostem, sedenje na klopi ali v bližjem parku. In če se 
bo po štirinajstih dneh - 25. maja - krivulja na koncu zvišala v geometrijskem smislu, se 
morajo guvernerji provinc in župan mesta Buenos Aires  zavezati, da bodo podprli 
predsednika, ko bo ukazal, da se karantena iz neobvezne vrne v obvezno. 

28.4.: Vlada je pripravila nov protokol za uporabo javnega prometa in tovornih vozil 
»Načrt nujnih ukrepov za javni promet Covid-19" ter določila frekvence dezinfekcijskih 
storitev čiščenja, standarde in druge preventivne ukrepe.   

20.4. Nacionalna vlada bo pripravila načrt, katere dejavnosti se lahko pod določenimi 
pogoji začnejo ponovno opravljati po 27. aprilu, končno odločitev pa bodo sprejeli 
guvernerji provinc.  
 
18.4. Vlada je objavila seznam 11 novih dejavnosti, ki bodo v okviru pandemije 
koronavirusa izvzete iz omejevalnih ukrepov karantene s ponedeljkom, 20.4. Vlada 
odločba pooblašča guvernerje, da lahko izvzamejo katerokoli točko, odvisno od 
zdravstvenega in sanitarnega stanja v provinci. 
 
1.) Ustanove in druga plačilna mesta za nakazila storitev in davkov. 
2.) Dohodkovne pisarne provinc, mesta Buenos Aires in občin. 
3.) Nacionalne in provincialne upravne enote. 
4.) Prodaja blaga na drobno prek elektronskih platform, telefonske prodaje in drugih 
mehanizmov, ki ne zahtevajo osebnega stika s strankami, ampak dostavo na dom z 
ustreznimi sanitarnimi zaščitnimi ukrepi, protokoli in načrtovano logistiko. Omenjena 
podjetja v nobenem primeru ne smejo odpreti svojih vrat za javnost. 
5.) Načrtovane zdravstvene in zobozdravstvene nenujne storitve preventivne narave in 
zdravljenje kroničnih bolezni. 
6.) Laboratoriji za klinično analizo in diagnostični radiološki centri. 
7.) Optike. 
8.) Izvedenci in likvidatorji zavarovalnic za poravnavo in plačilo škod. Vsi postopki se 
morajo opraviti virtualno, vključno s plačili. 
9.) Ustanove za oskrbo žrtev spolnega nasilja. 
10.) Proizvodnja za izvoz, s predhodnim dovoljenjem Ministrstva za produktivni razvoj. 
11.) Posebni industrijski procesi, s predhodnim dovoljenjem Ministrstva za produktivni 
razvoj. 

Postopno nadaljevanje industrijskih dejavnosti po velikonočnih praznikih (danes 80% 
paralizirane), ki bo načeloma pomenilo vrnitev le za 160.000 do 300.000 delavcev (od 
900.000 trenutno čakajočih v industriji), pri čemer bodo nekateri sektorji delali le od 25 
do 50% zmogljivostjo. Tako bodo postopno zagnali avtomobilsko industrijo, avto dele, 
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naftno, gradbeno, pohištveno, tobačno in papirno industrijo, metalurgijo, lakirnice, 
mehanične delavnice, logistiko, močno izvozno naravnana podjetja itd. 

 


