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KARIBI (ZDA) 
POGOJI ZA KRIŽARJENJE 
 
 

 VSTOP V DRŽAVO 

Osebni dokument: Biometrični potni list z veljavnostjo vsaj še 6 mesecev po končanem potovanju. 

Vizum: Za slovenske državljane je potrebna prijava v program Visa Waiver Program (VWP) preko elektronske najave - 

ESTA. Vlogo je možno oddati na: https://esta.cbp.dhs.gov/  

 

 PREHOD MEJE (Letalski prevoz) 

POTNIKI STAREJŠI OD 18 LET: 

Potrdilo o zaključenem cepljenju1, ki ga izda pristojni zdravstveni organ in dokazuje, da je oseba polno cepljena 

14 dni pred s cepivi priznanimi s strani CDC (center za nadzor bolezni). (Priporočamo tiskano obliko potrdila) 

POTNIKI MLAJŠI OD 18 LET: 

Ne potrebujejo nobenega potrdila. 

 

Pozor! Poleg zgoraj opisanih pogojih za vstop v državo, morajo potniki v roku 72 ur pred vkrcanjem na letalo podpisati 

izjavo, v kateri potrdijo, da izpolnjujejo pogoje za vstop v ZDA.  

Povezava: https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/NCEZID_FRM_Pass_Attest_Eng-508.pdf  

Podatki so pridobljeni s spletnih mest, kjer so na voljo dodatne in posodobljene informacije: 

- Veleposlaništvo RS v Washingtonu: http://www.washington.embassy.si/index.php?id=2252&L=708 

 

 

 POGOJI ZA VKRCANJE / UKREPI NA KRIŽARJENJU 

Covid-19 potrdila (o cepljenju ali negativnem testu), več niso potrebna za križarjenja po 12.02.2023! 

Testiranje (HAG ali PCR) ostaja v veljavi le za potnike, ki potujejo iz Kitajske ali Hong Konga. 

 

Za križarjenja s postankom v Kolumbiji morajo vsi necepljeni potniki starejši od 5. leta predložiti 

negativni HAG ali PCR test na COVID-19, ki ni starejši od 3 dni. 

 

COVID-19 ZAVAROVANJE (od 2. leta starosti naprej). Tega je možno skleniti pri ladjarju za ceno 29,00 EUR 

na osebo.  

Zavarovanje ni obvezno, temveč le priporočljivo. 

 

Zavarovanje, sklenjeno pri ladjarju MSC krije stroške odpovedi križarjenja v primeru okužbe s Covid-19, v primeru 

zavrnitve vkrcanja, stroške zdravljenja Covid-19 v času križarjenja, itd.  

Več o zavarovanju in pogojih si lahko ogledate s klikom tukaj. Opis pogojev zavarovanja je v angleškem jeziku, v 

kolikor potrebujete pomoč pri razumevanju nas prosimo kontaktirajte. 

  

[Posodobljeno, 13.02.2023] 

https://esta.cbp.dhs.gov/
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/NCEZID_FRM_Pass_Attest_Eng-508.pdf
http://www.washington.embassy.si/index.php?id=2252&L=708
https://www.svet-krizarjenj.si/uploads/_custom/summary_insurance_policy_covid_2020_21_en.pdf
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NA KRIŽARJENJU: 

 

1. Upoštevanje smernic in ukrepov za zajezitev širjenja Covid-19 kot so: Nošnja obraznih mask v vseh zaprtih prostorih 

med premikanjem, razkuževanje rok, itn. ni obvezna, temveč je zelo priporočljiva. 

 

2. Testiranje s HAG testom na COVID-19 za vse potnike med križarjenjem, se trenutno ne izvaja. 

 

3. IZKRCANJE NA KOPNO 

 

Izkrcanje je možno brez ladijskega izleta (v lastni režiji) za vse potnike. 

 

Zaradi spreminjajoče se epidemiološke slike, se lahko ukrepi dodatno zaostrijo, tudi do te mere, da izkrcanje v 

lastni režiji zaradi lokalnih omejitev, ne bo možno. 
 

 

4. Nadgradnja higienskih in zdravstvenih standardov: 

Nove metode čiščenja vključujejo elektrostatične razpršilce za uničevanje bakterij in virusov ter uporabo dezinfekcijskih 

razkužil po standardu, ki se uporablja v bolnišnicah. Prav tako je povečana pogostost čiščenja na celotni ladji s strani 

za to usposobljenega osebja s poudarkom na javnih območjih, ki so še dodatno globinsko razkužena vsak večer. Kabine 

so očiščene dvakrat dnevno, posebna pozornost pa je namenjena površinam, s katerimi so gostje v nenehnem stiku. 

Po koncu križarjenja so vse kabine globinsko očiščene in razkužene. 

Povečano je število visoko kvalificiranega medicinskega osebja, polno opremljeni medicinski center, ločeni izolacijski 

prostori, izvaja se dnevno preverjanje temperature potnikov in osebja, razkuževanje prtljage pred prenosom na ladjo, 

itd. 

 

5. Nadgradnja higienskih in zdravstvenih standardov: 

Nove metode čiščenja vključujejo elektrostatične razpršilce za uničevanje bakterij in virusov ter uporabo dezinfekcijskih 

razkužil po standardu, ki se uporablja v bolnišnicah.  

 

Prav tako je povečana pogostost čiščenja na celotni ladji s strani za to usposobljenega osebja s poudarkom na javnih 

območjih, ki so še dodatno globinsko razkužena vsak večer. Kabine so očiščene dvakrat dnevno, posebna pozornost 

pa je namenjena površinam, s katerimi so gostje v nenehnem stiku. Po koncu križarjenja so vse kabine globinsko 

očiščene in razkužene. 

 

Povečano je število visoko kvalificiranega medicinskega osebja, polno opremljeni medicinski center, ločeni izolacijski 

prostori, izvaja se dnevno preverjanje temperature potnikov in osebja, razkuževanje prtljage pred prenosom na ladjo, 

itd. 

 

 

 

 POVRATEK V SLOVENIJO 

Za vstop v Slovenijo ni omejitev zaradi covida-19.  

 

Natančnejše informacije glede prehajanja državnih meja, si lahko preberete s klikom tukaj. 

 

 

Zgoraj opisane informacije so informativne narave in se lahko kadarkoli brez posebne najave spremenijo.  

 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/
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O točnih pogojih, ukrepih in smernicah boste obveščeni ob prejemu potovalnih dokumentov. V primeru večjih sprememb pri 

pogojih, ki jih določa posamezno področje potovanja (npr. obvezno potrdilo o cepljenju za obisk posamezne države), boste 

v primeru, da imate potrjeno rezervacijo, obveščeni. 

 


