
 

Vážení cestovatelé, Chorvatsko Vás vítá. 

 

Aby byl Váš pobyt v Chorvatské republice co nejbezpečnější, poskytujeme Vám několik informací o opatřeních, 

která jsou prováděna za účelem ochrany zdraví všech návštěvníků a občanů Chorvatské republiky. 

 

Před vstupem do Chorvatské republiky se nevyžaduje předchozí testování na COVID-19. 

 

Po vstupu do Chorvatské republiky není povinná karanténa (samo-izolace). 

 

Výjimky: 

Výskyt příznaků nemoci během pobytu v Chorvatské republice. Pokud se u lidí, kteří překročili státní 

hranici, objeví příznaky choroby po vstupu do Chorvatské republiky, musí zůstat ve svém ubytování a 

zavolat svého hostitele, tj. organizátora svého příjezdu, který o tomto uvědomí lékaře primární péče (tj. 

Lékaře v turistické lékařské klinice). Mimo pracovní dobu kompetentního lékaře primární péče, zavolá 

ubytovatel cizinci (s oficiálním příjezdem), který vykazuje výrazné příznaky nemoci, pohotovostní 

lékařskou službu. 
 

Vstup do Chorvatské republiky u osoby, která vykazuje příznaky choroby. Pokud osoba při vstupu 

do Chorvatské republiky vykazuje příznaky choroby, oznámí hraniční policie inspektorovi hraniční 

hygieny a / nebo hygienickému inspektorovi, který rozhodne o dalších opatřeních, s možností předat tuto 

osobu příslušnému zdravotnickému zařízení za účelem testování a ošetření. 

 

Pohostinství, další občanská vybavenost a obchody jsou pro návštěvníky otevřeny. Epidemiologická ochranná 

opatření byla předepsána pro všechny typy nabídek tak, aby zajišťovala ochranu návštěvníků a personálu i 

pravidelnou dezinfekci areálů. 

 

Při opuštění ubytovacího zařízení se doporučuje nosit obličejovou roušku nebo jinou pokrývku nosu a úst, také 

udržovat fyzickou vzdálenost od ostatních osob (minimálně 1,5 metru) a pravidelně provádět hygienu rukou. 

 

Doporučení a pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví. 

 

- Myjte si ruce co nejčastěji teplou vodou a mýdlem a / nebo používejte dezinfekční prostředky na ruce, 

které by se měly důkladně třít mezi dlaněmi. Nedotýkejte se obličeje, úst, nosu a očí. 
 

- Doporučujeme používat bezkontaktní platbu nebo platit pomocí online plateb. 
 

- Doporučuje se používat vlastní dopravní prostředky nebo půjčovny automobilů, a pokud se používají 

jiné formy dopravy, dodržujte opatření k prevenci šíření nemocí (fyzické distancování, pravidelná 

hygiena, ochranné masky a rukavice, a podobně). 
 

- Doporučuje se vyhýbat se velkým skupinám lidí, s nimiž nesdílíte ubytování. 
 

- V případě výskytu příznaků akutní respirační infekce (kašel, bolest v krku, zvýšená tělesná teplota, 

dušnost / potíže s dýcháním, ztráta čichu a chuti), je nutné zůstat doma / v ubytování a informovat hostitele 

/ kompetentního rodinného lékaře (tj. lékař na turistické lékařské klinice). 
 

- V případě, že se náhle objeví závažné, životu ohrožující příznaky, měla by dotyčná osoba kontaktovat 

pohotovostní lékařskou službu na čísle 112. 

 

V případě, že se příznaky objeví a budete potřebovat pomoc, informujte svého hostitele, který za Vás bude 

kontaktovat lékaře. 

 

O další informace a vysvětlení můžete požádat na informačním telefonním čísle 112 nebo 113. 

 

Telefonní číslo pohotovostní lékařské služby je 194 pro město Záhřeb a mimo město Záhřeb 112. 


