Covid-19 pogoji za vstop na Mavricij in v Slovenijo
Trenutni pogoji za vstopa na Mavricij
Za vstop na Mavricij potrebujete:
•

Dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, ki dokazuje, da je bila oseba cepljena proti
COVID-19 s cepivi, ki so odobrena s strani Mauricijskega nacionalnega odbora za
cepljenje ( AstraZeneca: Covishield, AstraZeneca: Vaxzevria, Covaxin, Johnson &
Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech Vaccine, Sinopharm, Sputnik, SinovacCoronaVac) in je upoštevano obdobje aktiviranja imunskega sistema, kot je
določeno
v
povzetku
glavnih
značilnosti
zdravila
(SmPC).
Pomembno: Od zadnjega cepljenja mora preteči vsaj 14 dni. Dokazilo mora biti v
angleškem jeziku in je obvezno za osebe stare 18 let ali več

•

V primeru da niste cepljeni, lahko odpotujete na Mauritius, vendar je ob pristanku na
Mavricij obvezna 14 dnevna karantena v točno določenih hotelih

•

Negativen rezultat PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od
odvzema brisa (velja tudi za otroke, ne glede na starost)

•

Obvezno je potrebno urediti dodatno zdravstveno zavarovanje, ki vključuje tudi kritje
za COVID-19

•

Pred ali med letom na Mauritius je potrebno izpolnit obrazca: passenger locator form
in health self-declaration form. Izpolnjena obrazca bo ob prihodu na letališče
Mauritius potrebno predati uradnikom za imigracijo in zdravstvo

•

Ob prihodu v hotel je potrebno obvezno opravit 2 anitigenska testa za Covid-19.
prvega se opravi na dan prihoda (dan 0) in nato še 5. dan vašega bivanja. Z
raziskovanjem otoka lahko pričnete že 1.dan, kakor prejmete negativen rezultat testa
raziščete. V primeru bivanja v hotelih verige ATTITUDE strošek 2 antigenskih testov
krije hotel

•

Podrobnejše informacije so na voljo na spletnih
NOW: https://mauritiusnow.com/mauritius-travel-advice/

straneh

MAURITIUS

POMEMNO: povzetek pogojev velja na spodaj navedeni datum in se lahko naknadno še
spremeni.
Ljubljana, 5.10.2021

Trenutni pogoji vstopa v Slovenijo
POENOTENI POGOJI ZA VSTOP V SLOVENIJO (ni več t.i. barvnega semaforja ) / velja
za vse države enako in velja samo za SLO državljane
•

Negativen HAG test (hitri antigenski test) COVID-19, ki ni starejši od 48 ur pred
prihodom/pristankom v Slovenijo (otroci do 15. leta v spremstvu staršev testa ne
potrebujejo)

•

Potrdilo o cepljenju, ki navaja, da je od prejema drugega oz. zadnjega odmerka
cepiva Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax,
Johnson+Johnson/Jansses, Sinovac Biotech, Gamaleya Sputnik V, Cansino
Biologics in Sinopharm, minilo najmanj 14 dni

•

Potrdilo o prebolelosti, ki navaja, da je od pozitivnega PCR ali HAG
testa minilo najmanj en meseca pred prihodom in ne več kot šest mesecev in
potrdilo od zdravnika, da je oseba Covid-19 prebolela (potrdilo mora biti
izdano v angleškem jeziku in mora biti navedeno, da je oseba prebolela –
RECOVERED) (obvezno obe potrdili)

•

Potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v
obdobju do največ 8 mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka
simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se
zaščita vzpostavi z dnem cepljenja

•

Veljavno evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki,
opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali
testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za
prebolevnike iz EU ali tretje države (v angleškem jeziku)

•

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na
domu za 10 dni. Karantena se lahko prekine samo z negativnim PCR testom, ki se
ga lahko opravi šele 5. dan po napotitvi v karanteno na domu

