
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SAFETY ABOVE ALL” 
Ladijska družba Costa Cruises vam predstavlja 

usmeritve, ki jih uvaja na svojih križarjenjih za 

zaščito vašega zdravja in varnosti. 

 

V tesnem sodelovanju z mednarodnim združenjem CLIA (Cruise Lines 

International Association), ekipa neodvisnih znanstvenikov in strokovnjakov 

s področja zdravja in varnosti razvija nove smernice, glede na nacionalne 

in mednarodne standarde za zajezitev širjenja bolezni Covid-19, ki bodo v 

pomoč pri nemotenem izvajanju križarjenj. 

1. DIGITALIZACIJA STORITEV ZA GOSTA 

Da bi zagotovili največjo možno varnost pri interakciji med gosti in osebjem, je 

ladijska družba Costa razvila tehnološke in digitalne rešitve, tako na kopnem kot 

na krovu. 

> Zagotovljena spletna prijava (online check in), ki se lahko uredi že pred 

odhodom na križarjenje, s čemer se izognete zbiranju v terminalu in se s tem 

zmanjša tudi interakcija gost-gost in gost-osebje. 

> Preverjanje telesne temperature pred vsakim vkrcanjem na ladjo in obvezna 

izpolnitev spletnega vprašalnika o gostovem zdravju. 

> Možnost spletne rezervacije dodatnih storitev na ladji pred/tekom križarjenja, 

preko aplikacije My Costa, interaktivnih monitorjev na ladji ali QR kod. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. VARNOSTNI PROTOKOLI V 

TERMINALIH 

V času vkrcavanja in izkrcavanja bodo gostje 

in osebno morali slediti pomembnim 

varnostnim in preventivnim protokolom. 

> Pred vsakim vkrcanjem na ladjo bo osebje 

izmerilo telesno temperaturo vsem potnikom in 

ladijskemu osebju s pomočjo termične kamere. 

> V terminalih bo obvezna uporaba zaščitne 

opreme za vse osebe: gosti bodo morali nositi 

zaščitne maske 

3. ZAGOTAVLJANJE VARNE MEDOSEBNE RAZDALJE 

Ladjar bo tesno sledil in upošteval vse varnostne napotke pri upoštevanju 

varnostne razdalje med potniki, s čemer bo zagotavljal brezskrbno, a varno 

druženje med potniki tekom križarjenja. 

> Zmanjšanje števila potnikov: za lažjo zagotovitev varne medosebne 

razdalje je bilo število potnikov na ladji izjemno zmanjšano. 

> Zmanjšana zasedenost in nadzorovan dostop do predela za zabavo in 

sprostitev: skupni prostori so bili preoblikovani skladno z novimi pravili. 

> Varnostne oznake: bodo prisotne v vseh prostorih in bodo opozarjale na 

spoštovanje varne medosebne razdalje kot tudi vzpodbujale higieno 

umivanja rok in kašlja. 

 

4. RAZKUŽEVANJE PROSTOROV 

Na vseh ladjah se bo izvajal strog higienski protokol, ki temelji na zdravstvenih 

standardih, odobrenih s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). 

> Razkuževanje površin in skupnih prostorov: večkrat dnevno razkuževanje 

vseh notranjih in zunanjih skupnih prostorov s protivirusnim dezinfekcijskim 

sredstvom; skupne sanitarije bodo še pogosteje razkužene. 

> Za visoko učinkovitost razkuževanja in čiščenja bodo uporabljeni specifični 

izdelki, skupaj z na novo razvitimi tehnološkimi prijemi. 

> Razkuževanje kabine: Kabine bodo na voljo gostom šele po opravljenem 

temeljitem protivirusnem razkuževalnem postopku. Vsakodnevno čiščenje in 

razkuževanje kabine. 

 

5. VARNOSTNA OPREMA 

Varnostna oprema bo na voljo za vse potnike, osebje in tudi dobavitelje za 

čas bivanja na ladji in tudi pri odhodu na kopno. 

> Oprema za varnost in razkuževanje za vse goste in osebje: številni 

razkuževalniki za roke bodo na voljo ves čas v terminalu in na vseh javnih 

površinah na ladji. 

> Zaščita na ladji: Vso osebje bo opremljeno z zaščitno opremo, glede na 

standarde italijanske regulative, s čemer bodo lahko opravljali svoje delo z 

najvišjo stopnjo zaščite glede na standarde za varovanje zdravja. 

> Zaščita na izletih: Razkuževanje avtobusov pred in po vsaki uporabi, z 

zmanjšanjem števila potnikov je zagotovljena tudi minimalna varnostna 

razdalja med potniki. Turistični vodniki bodo nosili zaščitno masko. 



 

 

 

 

 

6. VARNOSTNI PROTOKOLI ZA OSEBJE 

Poostritev in povečanje higienskih protokolov, ki 

jih mora spoštovati ladijsko osebje. 

> Dnevno preverjanje zdravstvenega stanja: 

Pred in po vsaki izmeni, se preveri zdravstveno 

stanje zaposlenih na ladji tudi s pomočjo 

termičnih merilnikov. 

> Zagotovitev specifičnega izobraževanja za 

osebje glede na zahteve in smernice z 

varnostnimi protokoli in ravnanjem v skladu z 

veljavnimi zdravstvenimi predpisi. 

 

7. VARNOSTNI UKREPI V RESTAVRACIJAH 

Storitev hrane in pijače bo prilagojena trenutnim razmeram z nadaljnjo 

krepitvijo varnosti in nadzornih ukrepov. 

> Zagotavljanje minimalne razdalje: zagotovljena minimalna razdalja med 

mizami; za preprečitev zbiranja, bo dostop do glavnih restavracij v naprej 

določen in kontroliran. 

> Strežba le pri mizah: Hrana in pijača bosta postrežena gostu pri mizi. 

> Varna hrana: Kot običajno, bodo uporabljeni najstrožji varnostni protokoli 

pri nabavi in obdelavi hrane. 

 

8. ZDRAVSTVENA SLUŽBA 

NA LADJI IN NA KOPNEM 

Vse ladje, ladjarja Costa so 

opremljene z zdravstveno 

ambulanto, v kateri je zaposleno 

kvalificirano in izkušeno 

zdravstveno osebje, ki je na 

tekočem z vsemi najnovejšimi 

informacijami, smernicami in 

navodili, tako s splošnega 

zdravstva kot tudi s področja 

COVID-19. 

Navedbe v tem dokumentu so prevedene iz dokumenta ladjarja Costa z naslovom Safety above all (dne 17.07.2020) in 

temeljijo na trenutni pandemski situaciji.  

Ladjar Costa redno spremlja situacijo povezano z boleznijo COVID-19 in ukrepe temu primerno prilagodi, zato obstaja 

možnost, da se le-ti od prejema do prihoda na ladjo spremenijo, brez predhodne najave. Potovalna agencija Svet križarjenj 

ne sprejema odgovornosti za zgoraj napisane smernice in ukrepe. 

Točna obrazložitev in navodila za upoštevanje posameznih ukrepov so na voljo na ladji pri ladijskem osebju. 


