
 

 

 

 

 

Pogoj za vstop v Slovenijo: 

- potniki, ki prihaja iz države na rdečem seznamu (Španija), se zaradi morebitne okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset (10) dni. 

- oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na 
prisotnost virusa SARS-CoV-2. Test mora biti opravljen po metodi PCR v državi članici Evropske 
unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v 
tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH, in ne sme 
biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Test se lahko opravi tudi s hitrim antigenskim testom v 
državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema 
brisa. 

- test za COVID-19 lahko opravite tudi na otoku na dan vrnitve. Ob prihodu v resort obvestite 
predstavnika oz receptorja, da se dogovorite za testiranje PCR. 

 

NOVO: Vstop brez karantene in negativnega testa tudi za cepljene in tiste, ki so preboleli covid-19 

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega 

izvida testa dovoli tudi: 

- osebi, ki predloži potrdilo o pozitivnem HAGT ali PCR izvidu testa na SARS-CoV-2, ki je starejši od 
21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od 
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev; 

- osebi, ki predloži potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema 
drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA 
najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni. 

 

Pogoj za vstop na Tenerife: 

- negativen rezultat COVID-19 testa, ki ga lahko opravite pred odhodom samoplačniško v Sloveniji v 
enem od uradno priznanih laboratorijih ali na letališču Jožeta Pučnika. Več informacij o testiranju 
na letališču J.Pučnika najdete na naslednji povezavi: https://www.fraport-
slovenija.si/sl/mediji/8000   

- negativen rezultat PCR, RT-LAMP ali TMA COVID-19 testa ob vstopu ne sme biti starejši od 72 ur 
- Potrdilo COVID-19 testa je treba predložiti v tiskani ali digitalni obliki in mora vsebovat naslednje 

podatke: ime, priimke in številko osebnega dokumenta testirane osebe, ime zdravstvene 
organizacije ali organa, ki opravlja test, kontaktne podatke zdravstvenega doma, blagovno znamko 
in zdravstveno pooblastilo preskusa, datum in čas testa ter rezultat testa. V primeru antigenskih 
testov mora potrdilo vsebovati natančnost in občutljivost testa. Zaželeno je, da je potrdilo o 
preizkusu v angleščini ali španščini. 

- pred odhodom je potrebno izpolniti online obrazec (HCF), ki je na voljo na spletni strani: 
https://www.spth.gob.es/   

- po izpolnjenem obrazcu pridobite QR kodo, ki jo je potrebno pokazati v digitalni obliki ob prihodu 
na letališče na Tenerifih 



 

 

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE: 

Policijska ura: 23:00 – 06:00 

Zbiranje ljudi, ki niso iz istega gospodinjstva: maksimalno 4 osebe 

Restavracije se zaprejo ob 23:00 

Športne aktivnosti so dovoljene 

Nočno življenje, družabni dogodki: prepovedani 

 

Splošni ukrepi: 

- Maske morajo nositi odrasli in otroci, starejši od šestih let, ko so na prostem ali v zaprtih javnih 
prostorih, razen kadar jedo ali pijejo ali se gibajo 

- Medosebna razdalja (1,5 metra). 
- Spodbuja se uporaba izdelkov za individualno higieno (hidro alkoholni geli in milo). 

 

 

 


