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Zadeva: Priporočila za osebe, ki potujejo na Kitajsko ali se s Kitajske vračajo    
                       ter priporočila za letališko in letalsko osebje

Spoštovani!

V okviru Evropske komisije so bila sprejeta skupna priporočila držav članic Evropske unije in 

Evropskega gospodarskega prostora glede tveganj v zvezi s COVID-19 pri vstopu potnikov iz 

Kitajske v evropski prostor, zlasti preko direktnih ali indirektnih letalski letov, ki so začela veljati 

8. januarja 2023. Skupna priporočila EU, ki so bila sprejeta v okviru mehanizma za odzivanje na 

krizne razmere so: uporaba medicinske obrazne maske tipa IIR ali masko tipa FFP2/N95/KN95, 

upoštevanje zdravstvenih ukrepov, izvajanje naključnih testiranj potnikov, testiranje odpadnih 

voda in sekvenciranje primerov pozitivnih testov. Prav tako bodo države članice EU do sredine 

januarja še enkrat ocenile razmere in ukrepe znova preučile.

Obveščamo vas tudi, da je v preteklih dneh kar nekaj evropskih držav (Italija, Španija, idr.) uvedlo

posebne vstopne pogoje za potnike, ki potujejo na Kitajsko ali se s Kitajske vračajo, saj trenutno 

potovanje v katerokoli državo z visoko stopnjo prenosa respiratornih virusov, posebej virusa 

SARS-CoV-2, povečuje tveganje za okužbo. 

Republika Slovenija trenutno pozorno spremlja situacijo na Kitajskem in v drugih državah članicah 

EU, nadaljuje sistem epidemiološkega spremljanja in sekvenciranja pozitivnih primerov, spremlja 

prisotnost koronavirusa v odpadnih vodah na letih in letališčih ter nadaljuje z zaščito prebivalstva 

s cepljenjem proti covidu-19, še posebej ranljivih skupin prebivalstva.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v ta namen pripravil strokovna priporočila o osebni higieni 

in zdravstvenih ukrepih za zmanjšanje možnosti okužb za potnike, ki potujejo na Kitajsko ali se s 

Kitajske vračajo ter letališko in letalsko osebje, da se preprečijo tveganja v zvezi s COVID-19 

preko direktnih ali indirektnih letalski letov iz Kitajske.
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Zato vas vljudno prosimo, da na vaših spletnih straneh objavite strokovna priporočila 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter o njih obvestite preko različnih komunikacijskih kanalih 

potnike ter letališko in letalsko osebje na mejnih prehodih mednarodnega zračnega prometa.

S spoštovanjem,

Tadej Ostrc

DRŽAVNI SEKRETAR

Priloga:

- Priporočila za osebe, ki potujejo na Kitajsko ali se s Kitajske vračajo

- Priporočila za letališko in letalsko osebje v zvezi s samozaščito
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