Pregled veljavnih ukrepov, povezanih s prometnimi režimi in
spremembami na mejnih prehodih po posameznih državah –
kronološko
V času od 13.3.2020 do 25. 3. 2020 do konca delovnega dne
ITALIJA
14.3.
➢
➢
➢
➢

ukinjene nočne linije potniških vlakov;
velja nadaljnja omejitev med-regionalnih potniških linij;
vlakovni promet blaga in promet nujnih dobrin ostaja brez omejitev.
ukinjen letalski in ladijski potniški promet na in iz Sardinije - izjema je transport
blaga in drugi nujni prevozi.

16.3.
➢ prekinjene povezave s Sicilijo; nihče ne sme vstopiti ali zapustiti Sicilije, v kolikor
nima »upravičenih razlogov« (delo, zdravje, nuja). Avtorizirane osebe bodo
lahko potovale le po morju s transportnimi ladjami (reden potniški prevoz je
zaustavljen);
➢ ohranjena dva leta na dan iz Palerma in Katanije do rimskega letališča
Fiumicino, ostali notranji leti in mednarodni leti so začasno prekinjeni;
➢ ohranjen en vlak na dan Intercity Rim/Palermo;
➢ neokrnjen ostaja tovorni promet.
18.3.
➢ omejen železniški promet po Italiji z zmanjšanjem števila vlakov;
➢ omejeni so leti privatnih letal in helikopterjev na samo tiste iz upravičenih
razlogov (delo, zdravje, nuja).

19.3.
V veljavo stopi odlok o strožjem transportnem režimu na/iz Sicilije:
➢ povezave v obe smeri za prevoz blaga od 6. do 21. ure;
➢ do 3. aprila se prepoveduje promet križarskih ladij (iz in v Italijo).

22.3.
➢ prepoved premikov iz občine, v kateri se oseba trenutno nahaja, razen v nujnih
službenih primerih in zaradi nujnih zdravstvenih razlogov.
25.3.
➢ medtem ko tovorni promet zadnji teden normalno poteka, ostajajo težave s
prehajanjem dnevnih migrantov, ki odhajajo na delo, zaradi majhnega
števila kontrolnih točk – 5 - posebej ko gre za dvolastnike zemljišč, ki v teh
dneh opravljajo nujna dela v vinogradih in na poljih z obeh strani meje.
»Na prošnjo dvolastnikov in predstavnikov tukajšnje Kmečke zveze opravljamo
pogovore s pristojnimi v občinah Sežana in Komen. Župana Sežane (Škabar) in
Komna (Modic) sta izrazila razumevanje za našo pobudo, oba zagotavljata, da
bosta dvolastnikom čim prej omogočila prehajanje. Težav ni pričakovati, saj je v FJK
gibanje ljudem že tako maksimalno omejeno, veliko bolj kot drugod po Italiji, nadzor
pa je zelo strog. » - vir: GK TRST – g. Vojko Volk, depeša z dne 25.3.
Vsebina -

AVSTRIJA

13.3.
➢ zaprtje 47 malih mejnih prehodov z Italijo, večinoma so to visokogorski prehodi;
16.3.
➢ izvajanje enakih mejnih kontrol s Švico in Lihtenštajnom kot jih že izvajajo na
meji z Italijo;
➢ začasna ukinitev letalskih in železniških povezav s Francijo, Švico in Španijo;
➢ zaprtje manjših mejnih prehodov s Slovenijo (okoli 50), HU, CH, FL;
➢ na večjih MP (npr. Šentilj, Gornja Radgona) ostaja režim nespremenjen.
➢ Koroška je okrepila policijsko kontrolo na mejnih prehodih s Slovenijo - Labot,
Holmec, Jezersko in Korensko sedlo
17. 3.
➢ prepoved vseh letov iz Velike Britanije, Nizozemske, Rusije, Ukrajine;
➢ zaprtje 51 maloobmejnih prehodov s Slovenijo, spreminja se režim odprtja MP,
in sicer :
• Holmec-Grablach 05.00-21.00,
• Juril-Langegg in Šentilj- Spielfeld magistrala 06.00-21.00,
• Vič-Lavamünd in Korensko sedlo-Wurzelpass 05.00-23.00;
➢ s Švico zapira 30 maloobmejnih prehodov, z Liechtensteinom 11, z Madžarsko
43 maloobmejnih prehodov.

18.3.
➢ Austrian Airlines začasno ukinja vse svoje lete;
➢ zaprtih je 51 manjših mejnih prehodov med Avstrijo in Slovenijo. Med zvezno
deželo Koroško in Slovenijo so ostali odprti naslednji mejni prehodi:
➢ Predor Karavanke in predor Ljubelj (24 ur);
➢ Holmec (od 5:00-21:00);
➢ Vič in Korensko sedlo (od 5:00-23:00)
➢ Uvedba začasnega mejnega nadzora v skladu z 28. členom schengenskega
zakonika na kopenski meji z IT od 11.3. do 21.3. ter na kopenski meji z CH in
FL od 14.3. do 24.3., od 18. 3 na kopenski meji z DE in od 20.3 na kopenski
meji z SI in HU.( Obvezna predložitev zdravniškega potrdila, potrdilo ne sme biti
starejše od 4 dni (obstaja v nemškem, angleškem in italijanskem jeziku).
IZJEME: 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 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).
➢ Zaprtje 51 manjših mejnih prehodov s Slovenijo, 30 s Švico, 11 z
Liechtensteinom ter 43 z Madžarsko.
Med zvezno deželo Koroško in Slovenijo so ostali odprti naslednji mejni prehodi:
Predor Karavanke in predor Ljubelj (24 ur);
Holmec (od 5:00-21:00).

20.3.
➢ Avstrija na meji s Slovenijo začenja izvajati poostren mejni režim, vključno
zdravstveni nadzor;
➢ vstop v Avstrijo je možen s predložitvijo do 4 dni starega zdravniškega potrdila
o negativnem testu na koronavirus (COVID-19). Brez zdravniškega potrdila
lahko vstopijo samo avstrijski državljani ali osebe, ki dokažejo začasno, stalno
ali običajno prebivališče v Avstriji in se s podpisom izjave zavežejo za 14dnevno domačo karanteno po vstopu v Avstrijo. V primeru negativnega testa v
teh 14-ih dnevih se karantena zaključi.
➢ Dnevni delovni migranti: prehajanje možno, nekaj manjših zapletov,
nejasnosti zaradi začetka izvajanja ukrepov (razlike pri razumevanju navodil s
strani AT).
➢ Tranzit čez Avstrijo je dovoljen ob zagotovljenem izstopu, vendar BREZ
postanka.
➢ Izjeme: blagovni promet in promet za poslovne dejavnosti (z izjemo dejavnosti
prevoza oseb) ter dnevni migranti, potniki intervencijskih, ambulantnih in
reševalnih vozil.

➢ Vstop v Avstrijo po zračni poti je dovoljen (za npr. SI državljane) ob predložitvi
zdravniškega potrdila o negativnem testu SARS-CoV-2, ki ni starejše od 4 dni.
V odsotnosti zdravniškega potrdila je predpisana 14-dnevna karantena, če ni
zagotovljen nemuden izstop iz Avstrije (tranzit v RS).
24. 3.
➢ pojavlja se problem negovalk iz RS, na meji ob vstopu v AT, ko bi morale
nastopiti svoj turnus, jih zavrnejo, čeprav imajo stalni ali začasni naslov v AT.

25.3.

Pogoji vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije
Ob polnoči bo vzpostavljenih 13 kontrolnih točk na meji z Avstrijo
Vlada RS je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz
Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni, ki ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok določa vzpostavitev in delovanje trinajstih kontrolnih točk na cestnih povezavah
na mejnem območju z Republiko Avstrijo:
•Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
•Kuzma – Bonisdorf,
•Holmec – Grablach,
•Karavanke – Karawankentunnel,
•Jurij – Langegg,
•Vič – Lavamund,
•Ljubelj – Loibltunnel,
•Trate – Mureck,
•Radlje – Radlpass,
•Gederovci – Sicheldorf,
•Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
•Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse),
•Korensko sedlo – Wurzenpass.
Kontrolne točke so odprte ves čas, razen:
•Holmec – Grablach, ki je odprta od 5. do 23. ure,
•Jurij – Langegg in Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse), ki sta odprti od 6.
do 21. ure,
•Vič – Lavamund, ki je odprta od 5. do 23. ure
•Korensko sedlo – Wurzenpass, ki je odprta od 5. do 21. ure.
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk in
zaporo vseh drugih cestnih povezav z Republiko Avstrijo.

Vlakovni potniški promet med Avstrijo in Slovenijo se ne izvaja.
Vstop v Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali
nemškem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem
laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže
negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).
Če tujec tega dokazila ne predloži, se mu vstop v Slovenijo kljub temu dovoli, če:
•je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in
•ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).
Vstop v Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali
začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali
kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje), se ga
seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike
Avstrije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in
opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne migrante, tovorni promet,
potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil, za tranzit v obliki organiziranih
humanitarnih konvojev.
Tranzit oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo
mogle zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se ne dovoli.
Odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci
Policije. Izvajanje se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na
posamezni kontrolni točki.
Odlok začne veljati 25. marca 2020 ob 00.00.

HRVAŠKA
13.3
➢ slovenski državljani, ki se vračajo v Slovenijo iz držav t.i. 2. kategorije: Kitajska
(razen province Hubei), Hong Kong, Južna Koreja (razen mesta Daegu in
province Cheongdo), Japonska, Singapur, Slovenija (Bela krajina), Malezija,
Nemčija, Francija, Švica, Avstrija, Velika Britanija, Nizozemska, Švedska –
prejmejo sklep o obvezni samoizolaciji za 14 dni in lahko nadaljujejo pot v
Slovenijo (v istem dnevu!)
➢ strojevodje in osebje na vlakih lahko prehajajo meje s Slovenijo, Srbijo,
Madžarsko in BiH brez omejitev.
➢ V vseh županijah so vzpostavljene karantene s parkirišči za kamione, v katerih
bodo "čakali" domači vozniki po iztovoru blaga;
15.3.

➢ sprememba režima za vstopanje tujcev na Hrvaško – med rizičnimi državami
navedena Slovenija, območje Bele krajine in Dolenjske - vsi tujci in hrvaški
državljani, ki vstopajo na Hrvaško iz rizičnih držav, bodo prejeli sklep o obvezni
hišne karantene/samoizolacije za čas 14 dni.
18.3.
➢ zaprejo se vsi maloobmejni prehodi med Slovenijo in Hrvaško;
➢ tranzitni tovorni promet od italijansko-slovenske meje preko mejnega prehoda
Bregana poteka skozi Hrvaško v konvojih v spremstvu prometne policije;
➢ promet na mednarodnih prehodih:
osebna vozila = normalno;
tovorna vozila = čakanje ob izstopu iz Slovenije, zaradi sanitarnih postopkov
(Obrežje, Gruškovje več ur).
V veljavo je stopil odlok o obvezni uporabi avtoceste pri tranzitu čez Hrvaško.
Tranzitni tovorni promet –poteka v obliki konvojev v spremstvu prometne policije – brez
posebnosti.
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.
21.3.
➢ uvedba 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).
23.3.
➢

ukinitev vseh vrst javnega prevoza v domačem in mednarodnem cestnem in
železniškem prometu ter v javnem mestnem prometu, razen taksi prevoza;

➢

ne izvaja se več ladijskega prometa, razen nekaj državnih linij. Na trajektnih
linijah se omejuje javni prevoz potnikov, blaga in vozil proti otokom in
polotoku Pelješac;

➢

Tranzitni tovorni promet –poteka v obliki konvojev v spremstvu prometne
policije – brez posebnosti, obvezna uporaba AC.

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.
Navodila za postopek vstopa v HR za voznike tovornih vozil, ki blago raztovarjajo
v HR je na (http://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2020/03/uputa-opostupanju.pdf).
➢ javni prevoz (z omejenimi linijami) in taksi službe
➢ obratujejo dalje.
➢ ustavitev mednarodnega potniškega in železniškega in avtobusnega prometa.
24. 3.
➢ Sprejet Odlok o izredni hitri ladijski liniji Olib-Silba-Premuda-Zader in povratno
zaradi oskrbe.

MADŽARSKA
Madžarske oblasti so za ves tranzitni tovorni promet določile
➢ avtocestne poti, po katerih je dovoljen tranzit HU,
➢ postaje, na katerih se lahko vozijo vozila katerekoli vrste,
➢ parkirišča, kjer lahko parkirajo,
➢ mejne prehode, ki jih je mogoče uporabiti. To sedaj velja za ves tranzitni tovorni
promet.
Na meji Avstrija-Madžarska v Nicklesdorfu je bilo blokiranih več kot 3500 romunskih
državljanov , ki bi morali opraviti tranzit preko Madžarske na poti v Romunijo, a jim to
onemogočajo madžarske oblasti. Priprava in implementacija konvoja bo dogovorjena
na ravni notranjih ministrstev obeh držav. Informacija je pomembna tudi za
morebitne podobne primere na naših mejnih prehodih, ko bi si nekateri romunski
državljani utegnili izbrati Slovenijo, kot tranzitno državo, za potovanje v
Romunijo v času Velikonočnih praznikov.
18.3.
➢ Mednarodno letališče v Budimpešti omeji svoje delovanje zgolj na en terminal
(2B)
➢ Vzpostavitev humanitarnega konvoja za enkratni tranzit RO in BG državljanov
čez ozemlje HU.
23 .3.
➢ nov režim tranzita TP in PP čez Madžarsko za tuje državljane iz SI in AT
(omejitev med 21h in 5h po označenem tranzitnem koridorju z možnostjo
ustavljanja le na določenih bencinskih servisih);

➢ vzpostavitev humanitarnega koridorja za romunske državljane, ki se
vračajo iz AT v RO;
➢ ponovno odprtje mejnega prehoda čez most na HU-SK meji za lokalni
obmejni promet, ki ga je 20.3. odprl MZZT HU:

24.3.
➢ prizemljenih je 85% Wizzairovih kapacitet; razmišljajo o popolni prekinitvi
poslovanja, saj številne omejitve zračnega prostora onemogočajo normalno
poslovanje;
➢ ustavljeni so leti v Gruzijo in Albanijo; ukinjeni so leti v Bruselj; v celoti pa so do
1. maja ustavili poslovanje na letališču v Debrecenu;
➢ tranzit tovornjakov z blagom preko HU deluje še naprej, vstop v HU pa je še
naprej omogočen le državljanom HU. Ostali potniki, ki želijo tranzitirati HU to
lahko storijo v posebnih, za to določenih koridorjih ob določenih urah.

BIH
16. 3.
➢ vsi tujci v BiH lahko vstopajo zgolj s potnim listom (z osebno izkaznico vstop ni
več možen);
➢ vsi državljani BiH, ki se vračajo v BiH, bo izdana odločba o samoizolaciji za 14
dni;
➢ prepovedan vstop državljanom oziroma potnikom, ki prihajajo iz držav Kitajska,
Južna Koreja, Iran, Italija, Francija, Romunija, Nemčija, Avstrija, Španija, Švica
in Belgija.
17. 3.
➢ vsi leti iz letališča v Tuzli so odpovedani.
21.3.
➢ karantena za tujce, ki bodo vstopili v BIH (karantena naj bi trajala 14 dni),
državljanom BiH pa je odrejena samoizolacijo na domačem naslovu.
22.3.
➢ z letališča v Sarajevu izvajajo le še dva leta, in sicer v Istanbul in Zagreb.

24.3.
➢ prepoved vstopa v BiH za vse tuje državljane – izjema so zdravstveni delavci,
bolniki ki potujejo na zdravljenje, čezmejni delavci, službe in timi civilne zaščite,
pripadniki NATO-a v BiH, ter državljani Hrvaške ki tranzitirajo skozi neumski

koridor. Izjeme veljajo tudi za voznike (in sovoznike) tovornih vozil in posadke
letal, pod pogojem, da v BiH ne ostanejo več kot 12 ur.

SRBIJA
14.3.
➢ začasno omejen vstop v državo tujcem iz Slovenije, Francije, Nemčije, Avstrije,
Švice, Španije in Grčije;
➢ na letalih namenjenih v Beograd ni dovoljeno vkrcanje tujcem, ki bi v Beogradu
le prestopali;
➢ enomesečna prepoved izvoza osnovnih živil in razkužil iz Srbije.
15.3
➢ uvedba izrednega stanja - vojska je poslana na meje, prepoved vstopa tujcev,
izjema so tujci s stalnim prebivališčem v SR in akreditirani diplomati;
➢ ob vstopu je obvezna 14 dnevna izolacija, iz držav SI, RO, AT, CH, IRI, IT, ES,
GR, FR, DE pa 28 dnevna izolacija;
➢ morebitni obstoj in izvajanje ukrepov, povezanih s transportom in/ali potniškim
prometom ter omejevanjem gibanja na meji, v pristaniščih in na letališčih.
16.3.
➢ obvezna 28 dnevna samoizolacija za vse državljane in tujce s stalnim
prebivališčem v SR, ki v državo prihajajo iz kriznih žarišč (sklep se nanaša tudi
na slovenske državljane s prebivališčem v SR);
➢ prišleki iz ostalih področij so podvrženi 14 dnevni samoizolaciji.
➢ obstoj čezmejne koordinacije s sosednjimi državami.
19.3.
➢ zaprtje vseh meja za ves potniški promet - izjema so evakuacije tujih
državljanov.
➢ zaprtje beograjskega letališča.
➢ ustavitev medmestnega avtobusnega in železniškega prometa.
24. 3.
➢ dovoljeni so samo evakuacijski leti.

ALBANIJA

Prometni ukrepi in spremembe mejnega režima
15. 3
➢ zaprtje kopenske meje, vstop v Albanijo je prepovedan vsem. Za izstop iz
Albanije se je potrebno vnaprej najaviti policiji in pridobiti avtorizacijo za prevoz
do meje.

16. 3. uveljavljene omejitve v prometu:
➢ osebnim vozilom (4 + 1) je dovoljena udeležba v prometu med 6. in 8. uro ter
med 16. in 17. uro;
➢ enako so lahko udeležena v prometu vozila za dostavo hrane in kmetijskih
izdelkov ter avtobusi in enoprostorci za prevoz delavcev;
➢ pooblaščeni avtomobili medijev in prevozna sredstva medicinskega osebja so
lahko udeleženi v prometu samo med 5:30-7:00, 13:30-15:00 in 21:30-22:30;
➢ ta odredba ne vključuje avtomobilov policije, reševalnih vozil, gasilskih vozil itd..
17.3.
➢ diplomati smejo uporabljati samo vozila z diplomatskimi registrskimi tablicami,
in še to v uradne namene;
➢ začasno do 3.4 ukinitev vizumskih storitev;
➢ albansko MZZ je obvestilo vse albanske državljane, ki se nahajajo na
Švedskem ali v Sloveniji, da lahko tisti, ki dokažejo, da ne morejo zapustiti
države zaradi odpovedi letov, ali iz drug razlogov, zaprosijo za podaljšanje
bivanja, ki ne presega 90 dni. Danska tozadevni prošnji albanskih organov ni
ugodila.

21.3.
➢ prenehanje vseh komercialnih letov z letališča Rinas, Tirana.
23.3.
➢ prepoved gibanja - gibanje zaradi nujnih opravkov je dovoljeno med 5. in 13.
uro- ter dovoljena uporaba osebnih vozil samo za pot v in iz službe, med 5. in
8. uro ter med 12. in 13. uro; izjema velja za vozila, ki razvažajo hrano.
Uporabo vozil je treba najaviti na spletu;
➢ začasno zaustavljeni vsi komercialni leti z letališča Rinas, razen letov Air
Albania, ki ostajajo delujoči v smeri Carigrad in nazaj;
➢ mednarodno letališče Tirana ostaja odprto za humanitarne, repatriacijske,
tovorne in vse lete, ki so potrebni za premagovanje trenutne situacije.

REPUBLIKA KOSOVO
18.3.
➢ iz mednarodnega letališča je izvedenih še nekaj odhodnih letov (večinoma v
Švico in Nemčijo).
20.3.
➢ iz mednarodnega letališča Adem Jashari je izvedeno še nekaj odhodnih letov (
IST, v CH in DE), enako tudi za prihodnje dni.
21.3.
➢ vsem, ki prestopijo mejo, je 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;
➢ vlada ukine 100% carine na uvoz surovin iz Srbije in BiH.
23.3.
➢ mednarodnih letov zaenkrat ni napovedanih - Aktualno stanje je na spletni strani
http://www.airportpristina.com/.
➢ iz mednarodnega letališča Adem Jashari evakuacijskih letov v prihodnjih dneh
ni
napovedanih.
Aktualno
stanje
je
na
spletni
strani
http://www.airportpristina.com/.

SEVERNA MAKEDONIJA
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;
➢ vozniki tovornih vozil, ki vstopajo v SMK, morajo skozi poseben zdravstveni
protokol, s katerim se omogoči poseben zdravstveni in protokolaren režim za
vstop v državo (gre za ukrep po zastoju tovornjakarjev na mejah ItalijaSlovenija-Hrvaška).

17.3.
➢ Črna gora daje na razpolago svoje luke za blagovni promet;
➢ ustavitev javnega prevoza potnikov v medmestnem, primestnem in
mestnem avtobusnem prevozu;
➢ ustavitev javnega prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu;
➢ ustavitev prehajanja preko mejnega prehoda Sitnica - Zupci na cesti v smeri
Herceg Novi - Trebinje, Meteljka - Metaljka na cesti v smeri Pljevlja - Čajniče,
Čemerno na cesti v smeri Pljevlja - Priboj;
➢ ukinejo se taksi prevozi.
23.3.
➢ uveljavitev novih postopkov 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.
24.3.
➢ 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.

ČRNA GORA
16.3.
➢ vsi leti družbe Montenegro Airlines so začasno zaustavljeni;
➢ mednarodni železniški promet je začasno zaustavljen;
➢ mednarodni avtobusni prevoz je začasno zaustavljen;
➢ v osebnem vozilu sta lahko hkrati največ dve odrasli osebi, se dopolni tako, da
so iz te prepovedi izvzeta vozila pravnih oseb, ki prevažajo zaposlene, vozil
predstavnikov medijev in vozil, ki se uporabljajo za potrebe nujnih služb
(zdravstvene, policijske, vojaške, gasilske službe itd.

22.3.

➢ cestni promet je mogoč za potniški in tovorni promet:

- z BiH Ilino Brdo - Klobuk, na cesti v smeri Nikšić-Trebinje,
- z Albanijo Božaj - Hani Hotit, na cesti Podgorica – Skadar,
- s Hrvaško Debeli Brijeg - Karasovići, na cesti Herceg Novi –
Dubrovnik,
- s Srbijo Dobrakovo - Gostun na cesti Bijelo Polje - Prijepolje in
Dračenovac - Špiljani na cesti Rožaje - Novi Pazar,
- s Kosovom Kula - Kulina na cesti Rožaje – Peć.
➢ omogočeni so samo evakuacijski leti;
➢ vsa letališča v državi so zaprta;
➢ javni prevoz ne deluje več.

23.3.
➢ 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.

25.03.
➢ prekinitev mednarodnega potniškega prometa, razen napovedanega prihoda
črnogorskih državljanov;
➢ 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.

NEMČIJA
16.3.
➢ uvaja se mejni nadzor na mejah z Avstrijo, Švico, Francijo, Luksemburgom in
Dansko;

➢ vstop v Nemčijo je dovoljen samo tovornemu prometu ter dnevnim migrantom;
vstop je dovoljen tudi nemškim državljanom in tujcem z dovoljenjem za
prebivanje v Nemčiji;
➢ vsem ostalim, ki »nimajo upravičenega razloga za vstop« v Nemčijo, je vstop
zavrnjen;
➢ zvezna vlada je določila kraje, kjer je prehod meje z Francijo, Švico, Avstrijo,
Luksemburgom in Dansko še mogoč - vsi ostali mejni prehodi so zaprti.

ŠVICA
16. 3.
➢ vstop je možen le za 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);
➢ dovoljena sta tranzit ljudi preko Švice in promet z blagom;
➢ zaprtje manjših mejnih prehodov na vseh mejah.
18. 3.
➢ omejen vstop v Švico, iz rizičnih držav – glej spodaj;
➢ omejitve tudi za zračni promet iz Italije, Francije, Nemčije, Avstrije ter 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 po
novem:
Italija (vključno z zračnim prometom),
Francija (vključno z zračnim prometom),
Nemčija (vključno z zračnim prometom),
Avstrija (vključno z zračnim prometom),
Španija (od 18. 3. 2020, 00:00, vključno z zračnim prometom),
nečlanice EU/EFTA.

➢ prekinitev izdajanja šengenskih viz in nacionalnih viz za pripadnike tretjih držav.
Vstop v Švico za te državljane je možen zgolj v izjemnih primerih.

LIHTENŠTAJN

16. 3.
➢ zaprtje mejnih prehodov z Avstrijo Schellenberg in Mauren;
➢ mejna prehoda Ruggel in Schaanwald ostajata odprta 24/7 za ljudi, ki hodijo
dnevno na delo čez mejo in blago, kot tudi za tranzit prek Avstrije brez
vmesnega postajanja ter za avstrijske državljane in osebe, ki imajo v AT bivalno
dovoljenje;
➢ za vse ostale je prehod možen od zdravniškem dokazilu, da niso okuženi v
nemškem, angleškem, italijanskem ali francoskem jeziku, ki ne sme biti starejše
od 4 dni.

FRANCIJA
16.3.
➢ javni transport se omeji na minimum;
➢ letališča so zaenkrat še odprta;
➢ FR se je dogovorila s sosednjimi državami o nadzoru meje – dnevni migranti
bodo lahko na osnovi dokazil prečkali mejo; o tem so obvestili EK.
17.3.
➢
➢
➢
➢

nadaljnje zmanjšanje javnega prevoza v Parizu;
najava zaprtja letališča Orly 2 (deluje Orly 1);
ostali leti bodo preusmerjeni na druge terminale;
dogovor Francije s sosednjimi državami, da ob dokazilu lahko dnevno migrirajo.

18.3.
➢ nadaljnje zmanjšanje javnega prevoza v Parizu.
23.3.
➢ vsem tujim državljanom iz držav, ki niso članiceEvropske unije,
Schengenskega območja ali Združenega kraljestva, in nimajoprepričljivega
razloga za odhod v EU in Francijo, zavrniti dostop ozemlja in sicer:
i) Nadzor na zunanjih mejah
V skladu s členoma 6.1 in 14 schengenskega zakonika na ozemlje Francije lahko
vstopajo:
- evropski, britanski, islandski, lihtenštajnski, norveški, andorski, monaški in švicarski
državljani, njihovi zakonci in njihovi otroci. Prav tako lahko na ozemlje vstopijo
prebivalci Svetega sedeža in San Marina, njihovih zakonci in njihovih otroci.
Razmere v zvezi z Britanskimi državljani bodo predmet hitre preučitve glede na
ukrepe, ki so jih sprejele britanske oblasti za omejitev širjenja virusa na njihovem

ozemlju.
- tuji državljani, njihove zakonci in otroci, ki imajo francosko ali evropsko dovoljenje
- tuji državljani, ki prevažajo blago v mednarodnem prometu
- tuji zdravstveni delavci, ki se borijo proti širjenju virusa Covid-19
Nadzor na notranjih mejah
glede na omejitev gibanja zaradi sanitarnih razlogov je Francija že vzpostavila
nadzor na notranjih mejah, na katerih se uporabljajo določbe zakonika o
schengenskih mejah, zato lahko policija na mejnih prehodih izvaja mejne preglede.
vzpostavljen je nadzor na pooblaščenih prehodih z Zvezno republiko Nemčijo,
Kraljevino Španijo in Švicarsko konfederacijo. Ta nadzor dovoljuje izdajanje odločb o
zavrnitvi vstopa tujim državljanom na nacionalno ozemlje Francije, v primerih, ko bi
to ogrožalo javno zdravje.
na ozemlje Francije lahko vstopajo (razen če ne predstavljajo nevarnosti zdravju):
- evropski, britanski, islandski, lihtenštajnski, norveški, andorski, monaški in
švicarski državljani, državljani Svetega sedeža in San Marina, ki prebivajo v Franciji
ali so v tranzitu skozi Francijo
- tuji državljani s prebivališčem v Franciji
- čezmejni delavci in tuji zdravstveni delavci za boj proti širjenju virusa Covid-19
- tuji državljani, ki prevažajo blago v mednarodnem prometu
Te kategorije tujih državljanov lahko utemeljijo pravico do vstopa v Francijo na
podlagi osebnih dokumentov ali dokumentov o prebivanju in, če je potrebno, s
potrdilom delodajalca.
Za evropske državljane zavrnitev vstopa na državno ozemlje temelji na 29. členu
Direktive 2004/38 / ES, ki izrecno določa, da so države pooblaščene za sprejemanje
takšnih omejevalnih ukrepov v primeru širjenja epidemičnih bolezni.
V skladu s smernicami Evropske komisije se ljudji, katerih zdravstveno stanje ob
nadzoru upravičuje takojšnjo zdravstveno oskrbo, ne zavrne temveč so napoteni do
zdravstvenih ustanov v oskrbo.
24. 3.
➢ prepoved leta v čezmorske departmaje, razen izjem.

POLJSKA
15. 3.
➢ prepovedan je vstop tujim državljanom, z izjemo tistih, ki imajo na Poljskem
stalno ali začasno prebivališče;
➢ suspendira se tudi mednarodni letalski in potniški promet; ukrep začne veljati
Poljska je za pomoč državljanom, ki so zaradi zapiranja mej in ukinjanja
mednarodnega prometa obtičali v tujini, za (po do sedaj znanih podatkih) za
določene destinacije organizirala čarteske polete na Poljsko.

16. 3.
➢ zaprtje meje med Portugalsko in Španijo. Prehod meje je omejen na devet
nadzorovanih prehodov ter na blago in čezmejne delavce.

LITVA
16. 3.
➢ razglašena karantena - 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 je dovoljeno vstopiti na ozemlje Litve do polnoči, 19. marca,
pod pogojem, da tranzitirajo skozi državo brez postanka;
➢ državljanom Litve, z nekaj izjemami, bo prepovedan izstop iz države;
➢ pretok blaga ni omejen.

LATVIJA
17. 3.
➢ zaprtje mednarodnih mej za ves organiziran potniški promet po kopnem,
morju in zraku (mednarodni potniški promet prek letališč, pristanišč,
avtobusov in železnic je 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;
➢ razširi se 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.

ESTONIJA
17.3.
➢ uvedba začasne omejitve prehoda meje ter ponovna uvedba nadzora mej –
uveden je začasni mejni nadzor na celotni meji; vstopajo lahko 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.

ČEŠKA
16.3.
➢ uveden je nadzor na celotni državni meji.
24.3.
➢ zaostritev nadzora pri prehajanju meje za dnevne delovne migrante: vlada je
uvedla t.i. čezmejno knjižico / obrazec, ki ga bo mejna policija žigosala pri
vsakem prehodu meje.
➢ notranji javni prevoz še vedno deluje, število povezav pa se zmanjšuje.

SLOVAŠKA
13.3.
➢ vsa mednarodna letališča (Bratislava, Košice, Poprad) so zaprta za potniški
promet; ukrep ne velja za zasebne lete in tovorni letalski promet;
➢ prekinjen je mednarodni avtobusni in železniški potniški promet - vlaki in
avtobusi ne smejo potovali iz SK ali na SK;
➢ potniške ladje se ne smejo ustaviti na Slovaškem, pač pa lahko le plujejo čez
njeno ozemlje;
➢ uveden je začasen nadzor na mejnih prehodih z Madžarsko, Avstrijo, Češko
republiko in Ukrajino;
➢ vstop je omogočen samo osebam s stalnim ali začasnim bivališčem na
Slovaškem; ukrep izjemoma ne velja za ljudi, ki živijo v sosednjih državah in se

vsak dan vozijo na Slovaško ali s Slovaške na delo, njim je dovoljen prednostni
prestop meje. Pri sebi morajo imeti potrdilo o zaposlitvi.
➢ S HU in AT – z obema državama se je SK dogovorila glede prehajanja meje za
dnevne delavce migrante, ki živijo v 30km obmejnem pasu.

ROMUNIJA
22.3.
➢ pripravlja se zaprtje vseh meja;
➢ zaprtje letališč se predvideva za petek;
➢ vozniki tovornih vozil z nosilnostjo več kot 3,5 ton morajo na mejnem prehodu
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 -CoV2;
➢ vsi leti letalskih prevoznikov v Španijo in iz Španije v Romunijo so za vsa
letališča v Romuniji začasno prekinjeni za 14 dni.
TRENUTNO – 22.3.
➢ odprte meje za tranzit tam, kjer to omogoča država na drugi strani. Zaenkrat sta
to Bolgarija in Ukrajina. Potovanje posameznikov je dovoljeno, vendar so potniki
iz rdečih območij uvrščeni v karanteno iz rumenih območij pa v samoizolacijo;
➢ romunska vlada je včeraj zvečer (22.03.2020, ob 21.00) sprejela vojaško
odredbo, ki med drugim določa omejitev vstopa v državo in po kateri je tujim
državljanom ali osebam brez državljanstva prepovedan vstop na romunsko
ozemlje prek mejnih prehodov, razen tistih, ki v državo potujejo po tranzitnem
koridorju, organiziranem s sporazumom s sosednjimi državami;
➢ izjemoma je dovoljen 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 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.

BOLGARIJA
17.3.
➢ vsi prehodi meje na kopenskih mejah Bolgarije so zelo oteženi in dolgotrajni v
obe smeri;
➢ omejitve vstopa slovenskim državljanom še ni, vendar to (tudi) na meji z
Bolgarijo izvajajo Romunija, Srbija, Severna Makedonija. Za Turčijo nimamo
informacij.
➢ za slovenske državljane je otežen (praviloma nemogoč) tranzit preko Beograda
z letalsko linijo.
➢ vse letalske linije z Italijo in Španijo se ukinjajo;
➢ suspendiran je mednarodni čezmejni železniški promet, mednarodni vlaki vozijo
le do meje.
➢ tovornjakom je dovoljen vstop v Bolgarijo, vozniki so pregledani, vozila se
razkužujejo;

18. 3.
➢ začasna prepoved vstopa v Bolgarijo za državljane Kitajske, Irana, Bangladeša,
Indije, Maldivov, Nepala, Šrilanke, Španije, Italije, Južne Koreje, Velike Britanije,
Francije, Nizozemske, Nemčije, Švice, z izjemo oseb, ki imajo v Bolgariji stalno
prebivališče in njihovih družinskih članov.
19.3.
➢ prepoved vstopa za državljane tretjih držav (ne-EU). Prepoved velja za vse
državljane tretjih držav, za vse mejne prehode (letališča, pristanišča in
kopenske prehode) in za vsa prevozna sredstva.
23.3.
➢ prepovedi prehajanja bolgarskih meja za slovenske državljane zaenkrat ni.
➢ 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.

UKRAJINA
15. 3.

➢ osebam, ki prihajajo iz držav, kjer so primeri obolelih s Covid-19, na kopenskih
mejnih prehodih izmerijo temperaturo in priporočajo izolacijo.
17. 3.
➢ prekinjeno delovanje metroja v Kijevu, Dnipru in Harkovu;
➢ sprejeta je omejitev glede števila potnikov v drugih sredstvih javnega mestnega
prometa;
➢ prekinitev javnega medmestnega in medregijskega prevoza – avtobusnega,
železniškega in letalskega.

19. 3.
➢ uvedba kontrolnih točk, promet čez kontrolne točke je bistveno zmanjšan, na
strani pod nadzorom Ukrajinske 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;
➢ ukrajinski državljani ne smejo zapustiti ozemlja UA. Za UA državljane, ki so
družinski člani državljanov EU in drugih držav, MZZ naredi izjemo na podlagi
note veleposlaništva.

24. 3.
➢ od letališč deluje samo letališče Borispol, leti so posebni leti zaradi repatriacije
tujcev iz UA in UA državljanov v domovino.

NIZOZEMSKA
18.3.
➢ NL meje z DE in BE ostajajo odprte;
➢ spremenjen potovalni nasvet MZZ: odsvetujejo potovanja v vse države, razen v
nujnih primerih;
➢ na letališču Schiphol so zaprli 5 terminalov od sedmih.

19.3.
➢ za 30 dni so zaprte meje za državljane tretjih držav, z izjemami za določene
kategorije oseb.

21.3.
➢ ukinitev potniških letov s Španijo, razen za repatriacijo NL državljanov in za
dostavo medicinskih zalog in pacientov.
22.3.
➢ KLM odpoveduje tudi večino letov v evropske države, za izvenevropske jih je
že prej, ukrep naj bi veljal vsaj 2 meseca.
23.3.
➢ Transavia odpove vse redne lete;
➢ letališče Rotterdam/Haag: bo ostalo odprto za repatriacijo in kritične prevoze.
24.3.
➢ prepoved potniških letov z Avstrijo, z izjemo repatriacijskih: leti odprti tudi za
državljane EU, VB in Schengenskih držav, ki so zdravi in imajo dokaz, da bodo
samo v tranzitu čez NL.

BELGIJA
➢ javni promet dela, a mora zagotavljati primerno distanco;
➢ prepoved nenujnih potovanj v tujino za belgijske državljane;
➢ na avtobusih TEC- Wallonia je dovoljen vstop do 5 potnikov (oz. 12 na dvojne
avtobuse), tramvaji istega podjetja pa dovoljujejo vstop do 15 potnikov naenkrat.
20.3.
➢ uvedene mejne kontrole v in izven Belgije na kopenskih in zračnih mejah
(namen predvsem preprečitev turističnih izletov). Izjeme tudi: prevoz blaga,
čezmejni delavci, zdravstveno osebje.
➢ Letališče BXL (še) odprto, Charleroi na jugu napove, da 24.3. zapira svoje
obratovanje.

22.3.
➢ zaostritev kontrole na meji med Be in NL na severu BE z zaprtjem
»maloobmejnih« prehodov.

ŠVEDSKA
15. 3.
➢ predsednik vlade napove, da Švedska zaenkrat ne namerava zapreti meja.
16. 3.
➢ Švedska, tako kot Danska, javnega prometa ne ukinja.
18. 3.
➢ napoved prepovedi vstopa tujcem, ki niso iz držav EGP ali Švice in ki bi na
Švedsko potovali iz držav, ki niso v EGP (ali iz Švice). Državljani EGP in Švice
lahko vstopijo na Švedsko iz tretjih držav, če se preko Švedske vračajo na svoje
domove. V praksi pomeni, da kopenske meje s Finsko, Dansko in Norveško
ostajajo odprte, da pa Švedska izvaja kontrolo na mednarodnih letališčih in
pristaniščih.
19.3.
➢ prepovedan vstop vsem tujcem, ki v državi nimajo prebivališča ali drugih
upravičenih razlogov.
24.3.
➢ Thai Airways odpove vse lete med Stockholmom in Bangkokom.

NORVEŠKA
16. 3.
➢ zaprtje mej za vse tujce, ki na Norveškem nimajo dovoljenja za prebivanje;
letališč ne zapira;
➢ obvezna 14-dnevna karantena ob vstopu tudi za državljane Švedske in Finske,
ki imajo na Norveškem dovoljenje za prebivanje.
18. 3.
➢ uvedba pravil karantene za tujce: vsak posameznik, ki prispe na Norveško mora
v 14 dnevno samoizolacijo, tisti, ki imajo ob prihodu kakršne koli simptome
prehlada, ali gripe morajo ostati v izolaciji še 7 dni po prenehanju vseh
simptomov;osebam v tranzitu ni treba v karanteno in lahko nadaljujejo pot;
osebe brez simptomov na koronavirus lahko zapustijo karanteno, če s tem
zapustijo državo;

➢ Vlada podpiše sporazum z Norwegian air, SAS in Widerøe, da ohranjajo
letalske povezave v notranjem prometu, ki so pomembne za gospodarstvo.

DANSKA
16. 3.
➢ na meji z Dansko je zaporo meja uvedla Nemčija;
➢ zaznan je znaten upad kopenskega, zračnega, železniškega in pomorskega
prometa; SAS je odpovedal večino svojih letov – ohranja zgolj najnujnejša,
vezano na evakuacijo državljanov skandinavskih držav.
18. 3.
➢ Danske železnice (DSB) so začasno ukinile število voženj in nekatere linije, saj
se z vlakom vozi zgolj še 15% potnikov;
➢ povezave z Grenlandijo so zaprte.
23.3.
➢ Danske železnice (DSB) s ponedeljkom ukinjajo dodatne linije in število voženj
regionalnih, primestnih in metro linij.

FINSKA
15.3.
➢ ministrstvo za zunanje zadeve je sprejelo novo priporočilo – odsvetuje vse poti
iz države;
➢ letalski prevoznik Finnair bo od naslednjega tedna odpovedal lete v baltske
države in Španijo;
➢ največji trajektni prevoznik Viking line odpoveduje linijo med finskim mestom
Mariehamn in Stockhomom. Druge linije v Talin in Stockholm zaenkrat
obratujejo.
17.3.
➢ zaradi ukrepa Estonije o zaprtju meje za tuje državljane se ustavlja trajektna
povezava med Talinom in Helsinki;
➢ zaenkrat tovorni promet med Estonijo in Finsko ter med Švedsko in Estonijo
poteka nemoteno.
19.3.
➢ pričetek poostrenih nadzorov na mejah, številne mejne prehode je Finska
zaprla;
➢ zaprtje letališč za mednarodni promet, za tovor in vrnitev potnikov bodo še
naprej odprta tri letališča Helsinki-Vantaa, Mariehamn in Turku.

22. 3.
➢ dnevne migracije med Estonijo in Finsko so pretežno prepovedane;
➢ tovorni promet poteka nemoteno;
➢ Finnair opravlja vse manj poletov.
23.3.
➢ Finnair je prekinil nekatere notranje lete, med njimi je tudi let v Rovaniemi.

TURČIJA
16.3.
➢ Turkish Airlines ukinja vse lete na Kosovo;

17. 3.
➢ TA ukinja vse lete v Ukrajino;
➢ odpovedani so bili nekateri leti na mednarodno nepriznani Severni Ciper.
18.3.
➢ Turčija zapre 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;
➢ TA prekine večino povezav z DČ EU, mdr. tudi Avstrijo, Nemčijo, zaenkrat v
naši okolici še leti na Hrvaško, BIH, Madžarsko in Češko.

21.3.
➢ prekinjene vse letalske povezave s 46 državami, tudi Slovenijo, skupno torej
z 68 državami, vključno z večino DČ EU, mdr. tudi Avstrijo, Nemčijo. Zaenkrat
v naši okolici turški nacionalni prevoznik še leti na Hrvaško in BIH.
22.3.
➢ prepovedan stop v državo voznikom tovornjakov iz DČ EU.

27.3.
➢ Turkish Airlines bo prekinil vse letalske povezave z izjemo petih destinacij: Hong
Kong, Moskva, Adis Abeba, New York in Washington, zadnja možnost za
slovenske državljane, da iz Istanbula letijo v Zagreb ali Sarajevo je tako jutri,
26.3.

GRČIJA
15. 3.
➢
➢
➢
➢

ukinitev vseh ladijskih povezav z Italijo;
ukinitev vseh zračnih povezav z Italijo in Španijo;
prepovedana so vplutja križark in jadrnic v vsa grška pristanišča;
pretrgane so vse prometne povezave z Albanijo in Severno Makedonijo.

18. 3.
➢ zaprtje vseh mej, izjema so državljani GR in EU ter nosilci posebnih dovoljenj.
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.
23. 3.
➢ ukinitev vsh letov v Turčijo in ZK, izjeme: Bruselj, notranji promet (zmanjšan) in
morebitna repatriacija.

IZRAEL
18. 3.
➢ Palestincem in tujcem z Zahodnega brega ni dovoljen vstop v Izrael, z
nekaterimi izjemami (odhodi tujcev na letališče), izraelskim državljanom in
rezidentom ni dovoljen vstop v coni A ali B Palestinskih ozemelj;
➢ javni transport deluje v zmanjšanem obsegu, ne bo deloval v nočnih urah ter za
konec tedna (od četrtka zvečer do nedelje zjutraj). Prebivalcem se svetuje, naj
ne uporabljajo javnega prometa, če že, se morajo ob od ljudi umakniti za 2
metra.
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).
25.3
➢ napovedana je popolna ustavitev javnega transporta.

CIPER
15.3.
➢ prepoved vstopa v državo vsem tujcem ne glede na državljanstvo.
18.3.:
➢ 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.
➢ prepoved vseh poletov

RUSKA FEDERACIJA
18. 3.
➢ 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.

19.3.:
➢ omejitev letov v ZDA, UK in ZAE.

23.3.
➢ začasna omejitev zračne komunikacije s Turčijo, Japonsko, Vietnamom in
Tajsko:
25.03.
➢ začasna omejitev vstopa v RF se ne razširi na državljane držav članic SND,
Republike Abhazije, Republike Južne Osetije, ki pridejo v RF preko mejnih
prehodov na zračnih poteh na poti v svoje države ali vstopijo na drugih točkah
z drugimi transportnimi sredstvi na poti v svoje države; omejitev vstopa prav
tako ne velja za prebivalce samooklicanih ljudskih republik Lugansk in Donets;
➢ zvezna carinska uprava mora dnevno do 15h predložiti vladi podatke o številu
cestnih tovornih vozil, ki vstopijo v RF in o morebitnih čakalnih vrstah na
kontrolnih točkah.

BELORUSIJA
16.3.:
➢ uvedba omejitev glede vstopa v državo, kar vpliva na mobilnost beloruskih
državljanov in možnost povratka v domovino;
➢ Belorusija vodi organizirano akcijo vračanja beloruskih državljanov.
17.3.:
➢ beloruske oblasti tujcem dovolijo podaljšano bivanje v državi, zglasiti se morajo
na oddelku policije, kjer so se registrirali ob prihodu v Belorusijo; izhodno vizo
je mogoče pridobiti na Nacionalnem letališču Minsk.
18.3.:
➢ podaljšanje časa bivanja za potnike, ki so v Belorusijo pripotovali na osnovi brez
vizumskega režima s 30 dni na 90 dni, po potrebi pa tudi na več kot 90 dni;
➢ Izhodne vizume je mogoče dobiti na mednarodnem letališču v Minsku, če je bil
potnikov let nepričakovano preklican ali spremenjen.

KAZAHSTAN
22.3.
➢ ukinjene so vse letalske in železniške povezave v in iz Nur-Sultana in Almatija;
➢ v tujini se nahaja okoli 4 tisoč kazahstanskih turistov, za vrnitev domov do 23.3.
bo organizirano okoli 18 čarterskih poletov;

➢ omejitve vstopa in izstopa na ozemlje Kazahstana z vsemi prevoznimi sredstvi,
razen diplomatskega osebja Kazahstana in tujih držav, članov delegacij
mednarodnih organizacij, ki potujejo v Kazahstan na povabilo MZZ Kazahstana.

ŠPANIJA
16.3.:
ZUNANJE KOPENSKE MEJE:
➢ 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.
CEUTA in MELILLA:
➢ prepoved helikopterskih poletov med nacionalnim teritorijem in Ceuto ter Melillo,
prepoved izkrcavanja potnikov v pristanišču Ceute in Melille; izjeme: državni,
tovorni, humanitarni, medicinski, nujni leti; možnost dodatnih ukrepov prepovedi
dostopa v pristaniščih.
17.3.
KANARSKI OTOKI in BALEARI:
➢ 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.;
➢ omeji se število letov iz celinske Španije do kanarskih otokov na 17 letov na dan
in do Balearov na 2 na dan;
➢ poleti med Kanarskimi otoki omejeni na 18 poletov na dan, na Balearih na 1 na
dan.
17.3.
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).

Dodatni ukrepi na Kanarskih otokih:
➢ merjenje telesne temperature ob prihodu na letališče na Kanarskih otokih
(prihodi iz celinske Španije) – v primeru osebe s povišano temperaturo ali
drugimi simptomi, se obvestijo zdravstveni organi, ki bodo sprejeli primerne
ukrepe;
➢ omejitev gibanja v letalskem in pomorskem prometu: potniki bodo na krovu
izpolnili posebne obrazce o razlogu gibanja.

23.3.
➢
•
•
•
•
•

omejitev vstopa v državo (pristanišča, letališča):
državljanom tretjih držav se ne dovoli vstopa v Španijo;
prepoved vstopa v državo državljanom EU in njihovim družinskim članom
v izogib administrativnim postopkom prepovedi vstopa se vzpostavi sodelovanje
s prevozniki in organi sosednjih držav – cilj: preprečitev potovanj
prepoved ne velja za kopensko mejo z Andoro in Gibraltarjem
Ceuta in Melilla: začasno zaprtje kopenskih točk za vstop in izstop v Španijo
preko Ceute in Melille

➢ zmanjšanje javnega cestnega, železniškega, letalskega in pomorskega
transporta za 70% (prej 50%):
• vključuje zasebne izvajalce javnega prometa;
• za zagotavljanje izvajanja prevozov blaga in možnosti dovoljenega gibanja se
dovoli odpiranje obratov, namenjenih najemu vozil brez voznikov;

PORTUGALSKA
16. 3.
➢ zaprtje meje med Portugalsko in Španijo; prehod meje omejen na devet
nadzorovanih prehodov ter na blago in čezmejne delavce;
17. 3.
➢ zaprtje meje s Španijo - prekinjene so letalske, železniške in rečne povezave
med državama (razen za prevoz blaga). Prehod meje je omejen na devet
nadzorovanih prehodov ter na blago in pooblaščene osebe;
➢ odpoved vseh letov izven EU - dve izjemi: leti v države, ki niso članice EU, z
močno portugalsko prisotnostjo/diasporo (Kanada, ZDA, Venezuela, Južna
Afrika) ter z državami CPLP;
21.3.

➢ regionalna vlada Azorov je odredila suspenz vseh letalskih povezav letalskega
prevoznika SATA Air Açores med otoki, razen za prevoz blaga, prekinjene so
vse letalske povezave od zunaj do Azorskih otokov, odpovedan je ves pomorski
transport (Atlânticoline) potnikov v Avtonomni regiji Azori.

VELIKA BRITANIJA
Nimamo še točnih podatkov.
IRSKA
Vsak potnik, ki prileti na katerokoli od irskih letališč je naprošen, da omeji svojo gibanje
za 14 dni.

ISLANDIJA
Španija, Francija in Nemčija so uvrščene na seznam visoko rizičnih držav za okužbo z
virusom.
Osebe, ki se vračajo na Islandija iz teh držav, morajo v obvezno 14 dnevno izolacijo.

GRUZIJA
V veljavi so ukrepi za tovorni promet iz držav z visoko stopnjo okužbe. Če
tovarnjak pelje tovor čez ozemlje Gruzije, ga bo spremljala patruljna policija vse
do meje. Če tovarnjak pelje tovor v Gruzijo, se bo na meji zamenjal voznik in
tovornjak bo razkužen.
Gruzijska nacionalna turistična uprava pripravlja posebne prostore za karenteno ljudi,
ki se vračajo v Gruzijo. Država bo sofinancirala lete za vrnitev gruzijskih državljanov in
ponujala podporo tistim, ki so obtičali v šengenskem prostoru ter prekoračili dovoljenih
90 dni.
13.3.
➢ izvajanje nadzora nad vstopajočimi potniki na letališčih in drugih mejnih
prehodih z merjenjem temperature, vzpostavitev medicinskih točk na mejnih
prehodih za pregled oseb, ki prihajajo iz držav s povečanim številom okuženih;
➢ priporočilo državljanom, da ne potujejo v tujino;
➢ samooklicana Abhazija je zaprla kontrolne točke na ABL do 7. 4., osebe, ki
zapustijo to območje, se do takrat ne morejo vrniti.
15.3.

➢ WizzAir je odpovedal lete v Avstrijo, Francijo, Nemčijo, Španijo, Gruzija zaprla
mejo z RF za potniški promet.

18. 3.
➢ prepovedan vstop v državo vsem tujcem razen diplomatom iz veleposlaništev
akreditiranih v Gruziji, njihovim družinam in tujcem ki potujejo z soprogom,
soprogo ali otrokom, ki je državljan Gruzije, izjeme lahko veljajo za humanitarne
delavce in tuje delegacije;
21. 3.

➢ suspendirani so vsi leti s Turčijo.
24.3.

➢ poleg poostritve že uvedenih omejitev v potniškem prometu in na mejnih
prehodih.

UZBEKISTAN
20.3.
➢ ukinjen ves mednarodni potniški promet;
➢ omejitev ne velja za mednarodni transportni promet;
➢ obdobje veljavnosti vizuma tujih državljanov v Uzbekistanu je samodejno
podaljšano do 10. aprila 2020.

ZDA
13.3.
➢ prepoved vstopa v ZDA za potnike, ki so bili v zadnjih 14 dnevih pred vstopom
v ZDA v schengenskih državah; 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.
16.3.
➢ prepoved vstopa za potnike iz UK in IE.
18.3.:
➢ napoved zaprtja meje s Kanado za nenujni promet;
➢ začasna ustavitev vstopa beguncev iz Latinske Amerike v ZDA.

21. 3.:
➢ uvedba prepovedi potovanja čez mejo s Kanado in z Mehiko; prevoz tovora se
nadaljuje, mejo lahko prečkajo zdravstveni delavci.

24.3.
➢ zmanjšanje prehodov na mejah za več kot 50%, trgovina poteka nemoteno;
➢ organi poročajo o tekočem izvajanju novih ukrepov brez zapletov.
➢ možne so dodatne mejne omejitve s Kanado.

KANADA
18. 3. :
➢ mednarodni leti potekajo samo na letališčih Toronto, Vancouver, Montreal ,
Calgary; leti iz ZDA, Mehike, Karibov niso prizadeti;
➢ prepoved vstopa v Kanado za vse tuje državljane, z izjemo imetnikov bivanja
za stalno dovoljenje Kanade, državljanov ZDA in diplomatov;
➢ nihče, ki kaže znake okužbe, ne bo mogel vstopiti v državo oziroma se vkrcati
na letalo za Kanado;
➢ v veljavi napotek za 14-dnevno samo-izolacijo vseh, ki se vračajo v Kanado;
➢ poziv kanadskim državljanom, naj se čimprej vrnejo v Kanado.
21.3.
➢ zaprtje US-CAN meje za kanadske in ameriške državljane za nenujne poti
ponoči.

AVSTRALIJA
15.3.
➢ potniki, ki prispejo v AU se morajo ob vstopu samoizolirati za 14 dni;
➢ uveljavitev začasne 30-dnevne prepovedi pristajanja turističnih križark iz tujih
pristanišč v AU pristaniščih.
18.3.
➢ priporočilo Avstralcem naj ne potujejo v tujino, in da se vsi AU državljani čimprej
vrnejo domov.

NOVA ZELANDIJA
20.3.
➢ prepovedan vstop v državo za vse potnike z izjemo državljanov in stalnih
rezidentov NZ.

24.3.
➢ napoved ukinitve notranjih letov in prometa s trajekti, ki naj bi začela delovati
28.3.

BRAZILIJA
23.3.
➢ državljanom EU, Islandije, Norveške, Švice, VB, Kitajske, Južne Koreje,
Japonske, Avstralije in Malezije je prepovedan vstop v Brazilijo;
➢ okrnjene so možnosti za notranje povezave, predvsem z avtobusi, notranji leti
še delujejo.
24.3.
➢ posamezne zvezne države sprejemajo samostojne in mnogo bolj drastične
ukrepe od centralne vlade, tudi prepovedi javnega prometa.

KOLUMBIJA
25.3.
➢ zaprtje zunanjih in notranjih notranjih letov.
➢ EU se pogaja o možnostih evakuacijskih letov iz Kolumbije, ta teden naj
bi iz Kolumbije odleteli zadnji redni leti evropskih prevoznikov.

EKVADOR
17. 3.
➢ javne ceste lahko ljudje in vozila uporabljajo le za dostavo živil, dostop do
zdravstvenih ustanov, dostop do delovnega mesta, oskrbo starejših ljudi;
nadzor vršijo varnostne sile; nadzorujejo izvajanje omejitev;
➢ uveden sistem izmeničnega dovoljenja za prevoze z osebnimi vozili zaradi
oskrbe z živili in zdravili glede na lihost/sodost registrske številke vozil;
➢ 14-dnevna prepoved prometa med provincami in prepovedo se domači leti.
16.3.
➢ popolna prepoved vstopa v državo za ekvadorske državljane.

VENEZUELA
➢ odprte so še samo 4 bencinske črpalke v Caracasu – s tem ukrepom želijo
zmanjšati mobilnost ljudi.

BOLIVIJA
17.3.
➢ javni prevoz v mestih bo dovoljen do 16.00;
➢ letalski promet je ustavljen, tudi avtobusne povezave znotraj države.

21. 3.
➢ popolna prepoved cestnega in zračnega prometa.
24.0.
➢ nadzor nad izvajanjem omejitev gibanja je poostren, vključno s cestnimi
kontrolami, namenjenimi preprečevanju prečkanja meja s strani tujcev.

ARGENTINA
18.3.
➢ izdana so posebna dovoljenja vsem tujim letalskim prevoznikom, ki bodo
pripeljale Argentince in iz države odpeljale tuje državljane;.
➢ Brazilski letalski prevoznik GOL odpove vse polete v Argentino;

19.3.
➢ prekinitev železniškega in avtobusnega prometa na daljše razdalje ter notranji
leti.
21.3.
➢ začasno ustavljen notranji letalski promet;
➢ Aerolineas Argentinas odpove vse regionalne polete z Brazilijo, Bolivijo, Čilom,
Paragvajem in Urugvajem.
24.3.

➢ vsi tisti, ki so med obvezno karanteno odšli v turistične kraje po državi se ne
bodo mogli vrniti domov in morajo ostati v karanteni kjer so, do preklica dekreta.
➢ 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.

25.03.
➢ dovoljeno je pristajanje in poleti evakuacijskih letov tujih letalskih družb z
mednarodnega letališča Ezeiza v Buenos Airesu; .
➢ zaprtje 59 vstopnih točk v mesto Buenos Aires, na katerih je policija močno
poostrila nadzor.

JAPONSKA
19.3.
➢ prepoved vstopa tujim državljanom, ki so se nahajali v spodaj navedenih regijah
Regije po posameznih državah:
• -Italija: Valle d' Aosta, Trentino-Alto Alge, Friuli-Venezia Giulia, Liguria
• -Švica: Ticino, Basel Stadt
• -Španija: Navarra, Basque, Madrid, La Rioja
➢ vsi tuji državljani, ki na Japonsko pripotujejo iz Schengenskega prostora, Irske,
Andore, Irana, UK, Egipta, Cipra, Hrvaške, San Marina, Vatikana, Bolgarije,
Monaka in Romunije bodo prejeli navodilo o uvedbi samo-karantene v dolžini
14 dni, na lokaciji, ki jo bo določil vodja karantenske službe. Tuji državljani bodo
prav tako prejeli navodilo o neuporabi javnega prevoza, v času njihovega
bivanja na Japonskem.
23.3.
➢ Japonska je za svoje državljane dvignila potovalni nasvet na 3. stopnjo
(odpoved potovanj) za RS in še 14 članic EU.

JUŽNA KOREJA
22.3.

➢ za vse potnike, ki prihajajo iz evropskih držav uvedba obveznega testiranja.
19.3.:
➢ postopno zmanjševanje letalskih povezav z Evropo.
22.3.
➢ obvezno testiranje za vse potnike, ki prihajajo iz evropskih držav;
➢ poziv oblasti vsem državljanom,
potovanja v tujino.

naj odpovedo ali prestavijo vsa svoja

KITAJSKA
15.3.
➢ sprejet ukrep, ki zaostruje prihode vseh potnikov. Obvezna je 14-dnevna
karantena, ki je plačljiva.

INDIJA
14.3.
➢ prekinitev avtobusnih in železniških povezav z Bangladešem;
➢ ukinitev vseh 20 kopenskih prehodov na vzhodu in severu Indije, kar vključuje
Nepal, Butan, Bangladeš in Mjanmar.
16. 3.
➢ prepoved gibanja potnikov s Pakistanom.
17.3.
➢ prepoved vstopa državljanom Afganistana, Filipinov in Malezije.
19.3.
➢ prepoved vseh rednih potniških letalskih linij na vseh indijskih letališčih;
24.03.
➢ prekinitev notranjih letov v državi;
➢ v Delhiju so meje s sosednjimi zveznimi državami zapečatene, premikanje je
možno le s policijskimi dovolilnicami, ki jih izda okrožni policijski štab.

➢ Nepal in Butan sta povsem zaprla kopenske meje z Indijo kot del svojih ukrepov
za preprečevanje širjenja Covid-19.

ZAE
16.3.
➢ ob vstopu v ZAE morajo vsi tujci, ki bi prileteli iz držav Schengenskega
sporazuma v obvezno 4-dnevno karanteno.

EGIPT
19.3.
➢ zaprte kopenske meje z Izraelom in Sudanom (že od prej z Libijo);
➢ prepovedi mednarodnih potniških letov, z izjemo praznih letal, ki odpeljejo tuje
turiste;
➢ domači potniški leti niso prepovedani, javni promet še deluje neovirano.

ARMENIJA
17.3.
➢ zaprtje meje za državljane 16-ih držav, kjer se beleži visoko stopnjo okužbe
(Slovenije ni med njimi), medtem ko ukrep ne velja za tovorni promet;
➢ letalski prevozniki so odpovedali nekaj letov iz Armenije.

21.3.
➢ suspendirani leti z Gruzijo;
➢ uvedene izjeme pri prepovedi vstopa tujcev v Armenijo - tujci lahko vstopijo v
primeru izrednih razlogov, kot je udeležba na pogrebu ožjega člana družine in
izjemoma bodo lahko vstopili tudi družinski člani obmejnih vojakov Rusije v
Armeniji.

IRAN
17.3.
➢ prometne omejitve v času počitnic ob iranskem novem letu.
21.3.

➢ zaprtje glavne cestne povezave med Teheranom in obalo Kaspijskega jezera,
kjer so priljubljene počitniške destinacije Irancev.
24.3.
➢ mejni prehod Parviz Khan z Irakom je ponovno polno operativen za tovorni
promet.

