
 

 

“STRESS FREE CRUISING” 

Zagotavljanje varnosti in varovanja vašega zdravja za brezskrbno križarjenje. 

PRED KRIŽARJENJEM 
Ladijska družba MSC Cruises vam v sodelovanju z združenjem ECDC (European Centre for Disease Prevention and 

Control) in ministrstvom za zdravje republike Italije predstavlja usmeritve, ki jih uvaja na svojih križarjenjih za zaščito 

vašega zdravja in varnosti. Izboljšani zdravstveni in varnostni ukrepi so zasnovani tako, da MSC križarjenja ohranjajo 

počitniško izkušnjo od same rezervacije pa vse do izvedbe. MSC Cruises nenehno ocenjuje in spremlja razvoj 

dogodkov kot odziv na razmere COVID-19 in bo po potrebi prilagodil zdravstvene in varnostne ukrepe. 

Posodobitve zdravstvenih in varnostnih ukrepov bodo objavljene na spletnih straneh ladijske družbe MSC. 

 

 ONLINE STORITVE IN INFORMACIJE O VARNOSTNIH UKREPIH 

• Postopek rezervacije je posodobljen z dodatnimi informacijami in novimi smernicami. Zbiranje 

vseh kontaktnih podatkov gostov pred odhodom postaja obvezno, z namenom lažjega 

kontaktiranja gostov v zvezi s hitro spreminjajočo se situacijo COVID-19. 

• Spletna prijava (online check-in), ki se uredi že pred križarjenjem, skupaj z obveznimi 

zdravstvenimi vprašalniki, ki se oddajo v elektronski obliki, s čemer se skrajša čas vkrcanja. 

• Ladjar priporoča, da se vse dodatne storitve (paketi pijač, ladjarjevi izleti, ipd.), dodajo k 

rezervaciji že pred križarjenjem, s čemer se zmanjša interakcija gost-gost in gost-osebje. 

• Obvezno sklenjeno zdravstveno zavarovanje s kritjem za primer COVID-19. 

 

VARNOSTNI PROTOKOLI V TERMINALU 

• Obvezno testiranje na COVID-19 za vse potnike. Test se bo izvajal na terminalu pred vkrcanjem 

na ladjo. 

• Nov postopek vkrcavanja z vnaprej določeno uro prihoda v pristanišče za zagotavljanje 

medosebne razdalje.  

• Vkrcanje bo onemogočeno vsem gostom, ki bodo kazali kakršnekoli znake bolezni – povišana 

telesna temperatura (≥37,5 C°) ali gripi podobni simptomi (vročina, kašelj, oteženo dihanje, 

bolečine v mišicah, utrujenost, glavobol oziroma bodo pozitivni na testu na COVID-19. 

 

NA LADJI 
Ladjar za brezskrbno križarjenje uvaja izboljšane zdravstvene in varnostne ukrepe. 

 

IZBOLJŠANI HIGIENSKI STANDARDI ZA RAZKUŽEVANJE IN ČIŠČENJE 

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

uporabo dezinfekcijskih razkužil po standardu, ki se uporablja v bolnišnicah. 

• Povečana pogostost čiščenja na celotni ladji s strani za to usposobljenega osebja s poudarkom 

na javnih območjih, ki bodo še dodatno globinsko razkužena vsak večer.   

• Kabine se bodo čistile dvakrat dnevno. Posebna pozornost bo namenjena površinam, s katerimi 

so gostje v nenehnem stiku. Po koncu križarjenja bodo vse kabine globinsko očiščene in 

razkužene. 

• Svež zrak se dovaja v vse kabine in javne prostore, pred tem se dodatno očisti z UV-C svetlobno 

tehnologijo (katera ubije 99,97% mikrobov), brez ponovnega kroženja zraka med kabinami in 

javnimi površinami na ladji. 

 

 

OKREPLJENE ZDRAVSTVENE STORITVE Z VISOKO KVALIFICIRANIM OSEBJEM 

• Večje število usposobljenega medicinskega osebja na krovu, ki deluje s podporo posebne 

medicinske ekipe na kopnem, usposobljene za zdravljenje COVID-19. 

• V kolikor bi gost opazil gripi podobne simptome mora takoj obvestiti medicinsko osebje, ki bo 

poskrbelo za brezplačno zdravljenje. 

• Polno opremljen medicinski center, ki vključuje opremo za testiranje, kot tudi ventilatorje za 

pomoč pri dihanju. 

• V primeru okužbe gosta ali osebja s COVID-19, so na ladji urejeni ločeni izolacijski prostori z 

ločenim dovodom zraka. 



 

DOBRO IZOBRAŽENO, PRIPRAVLJENO IN ZDRAVO OSEBJE 

• Podrobno vsakodnevno preverjanje zdravstvenega stanja celotne posadke, vključno s 

testiranjem na COVID-19 pred vkrcanjem. 

• Vsa posadka bo nosila zaščitno opremo, kot so maske za obraz in zaščitne rokavice. 

• Zagotovitev specifičnega izobraževanja za osebje glede na zahteve in smernice z varnostnimi 

protokoli in ravnanjem v skladu z veljavnimi zdravstvenimi predpisi. 

 

DOŽIVETJE NA LADJI 

Križarjenja z ladijsko družbo MSC Cruises bodo ohranila edinstveno izkušnjo na njihovih ladjah, ob čemer bo le-ta 

skušala kar se da najbolje poskrbeti za varovanje zdravja in zagotavljanje varnosti gostov ter posadke. Ladijska 

družba MSC bo organizirala aktivnosti na katerih bodo gostom omogočili odgovorno socialno distanciranje. Gostje 

bodo lahko še naprej uživali v različnih aktivnostih, vključno z nagrajenimi predstavami, kakor tudi v vrhunski 

kulinariki, na izletih, med družinskimi aktivnostmi, butičnim nakupovanjem, lepotnimi in fitnes storitvami, zabavnimi 

dogodki,... 

 
RESTAVRACIJE, BARI IN SALONI 

Prilagoditev postrežbe, ob upoštevanju socialnega distanciranja: vse jedi in pijače bodo 

postrežene gostom pri mizi. Samopostrežna restavracija trenutno ne bo na voljo. Za 

zagotavljanje čim manjše socialne interakcije bo poskrbljeno s pomočjo tehnologije. Tako 

bodo gostje do menijev restavracij in barov lahko dostopali s pomočjo svoje osebne mobilne 

naprave in s skeniranjem QR kode. Ladijska družba MSC je v celoti prilagodila vse postopke 

za naročanje, pripravo, dostavo, uživanje in plačilo storitev za hrano in pijačo. 

 IZLETI 

Ladijska družba MSC priporoča, da se gostje odločijo za rezervacijo ladijskega izleta, saj bodo 

na izletih v uporabi enako visok standard za varovanje zdravja in zagotavljanje varnosti, kot 

na ladji. Trenutno je iz operativnih razlogov v veljavi pogoj izkrcanja na kopno v kraju, kjer se 

ladja ustavi. Izkrcanje je možno le v kolikor gost zakupi ladjarjev izlet. V kolikor se trenutna 

splošna situacija izboljša, se lahko ta pogoj spremeni oz. odstrani. Vsem potnikom, ki se bodo 

udeležili organiziranih izletov v pristaniščih v Grčiji in Malti, bo odrejen dodatni test na COVID-

19 pred vkrcanjem nazaj na ladjo. 

 

ZABAVA IN OSTALE AKTIVNOSTI NA LADJI 

Dejavnosti so po novem zasnovane za manjše skupine in so na voljo v sklopu tematskih 

dogodkov oziroma zabavnih iger, otroških in družinskih dejavnostih, talent šovov, športov, 

fitnesa, plesa. Gledališke predstave, športne aktivnosti in otroški klub bodo na voljo le ob 

predhodni rezervaciji, brez doplačila. Ladijski program in v njem opisane dnevne aktivnost 

lahko gostje najdejo in tudi rezervirajo s pomočjo aplikacije MSC for Me*, preko ladijskega 

telefona, interaktivnih zaslonov po ladji ali osebno na za to namenjenemu mestu. Zaradi 

zagotavljanja minimalne medsebojne razdalje bo število sedežev v gledališču omejeno, zato 

bo enaka predstava izvedena večkrat, kar bo omogočilo gostom, da si lahko ogledajo vse 

predstave. Predstave Cirque du Soleil at Sea so do nadaljnjega odpovedane 

 ZUNANJI SKUPNI PROSTORI IN BAZENI 

Vse zunanje palube bodo še naprej dostopne. V bazenih, masažnih kopelih in v vodnem parku 

bo zaradi zagotavljanja minimalne razdalje, število gostov omejeno. Ravno tako bo zaradi 

zagotavljanja medsebojne razdalje zmanjšano število ležalnikov. Le-ti se bodo po vsaki 

uporabi dezinficirali, temeljite globinske dezinfekcije pa bodo izvedene vsak večer. 

 SKRB ZA GOSTA IN NAJSODOBNEJŠA TEHNOLOGIJA 

Novo zasnovan informacijski center bo gostom dostopen le po telefonu, medtem ko bo na 

dan vkrcanja gostom za vsa vprašanja na voljo številno osebje iz informacijskega centra na 

posebnih pultih, s čemer se bo zmanjšalo čakanje v vrsti pred recepcijo. V aplikaciji MSC for 

Me* so na voljo številne informacije, zato ladjar izjemno priporoča njeno uporabo. Prav tako 

je zaželena uporaba brezgotovinskega plačilnega sredstva. 

Ladjar MSC Cruises v sodelovanju z zdravstvenimi organizacijami nenehno spremlja razmere, ki so posledica 

koronavirusa in temu ustrezno prilagaja svoje zdravstvene ter varnostne ukrepe. Najhitreje ažurirane informacije so 

na voljo na spletnih straneh ladjarja. 



* MSC for Me digitalni program je dostopen na ladji MSC Meraviglia, MSC Bellissima, MSC Grandiosa, MSC Seaview, MSC Seaside. 


