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Spoštovani,
V zvezi s potovanjem vaših učencev na ekskurzijo Renski slapovi, Basel, Strasbourg in Europapark z odhodom
dne 08. aprila 2022 bi vas rada seznanila z vstopi v države, katere bodo na tej poti obiskali.
Trenutno veljajo naslednji pogoji:
Vstop v Avstrijo
Avstrija ni cilj našega potovanja zato veljajo pogoji tranzita.
Tranzit čez ozemlje Avstrije je dovoljen brez vmesnih postankov (razen iz nujnih razlogov). Pri tem je potrebno verodostojno izkazati, da bo
zagotovljen izhod iz Avstrije oz. da bo oseba lahko vstopila v sosednjo državo. V primeru tranzita ni potrebno izpolnjevati PCT pogoja, prav
tako se ni potrebno elektronsko registrirati. (posodobljeno dne 22.02.2022, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije)

Vstop v Nemčijo
Od 3. marca 2022 mora vsaka oseba , starejša od 12 let, ob vstopu v Nemčijo imeti pri sebi dokazilo o statusu
COVID-19. Osebe, starejše od 12 let, morajo torej ob vstopu v Nemčijo imeti negativen rezultat testa ali dokazilo o okrevanju
ali cepljenju. Rezultati testov COVID-19 (test na antigen ali PCR) praviloma ne smejo biti starejši od 48 ur ob (načrtovanem)
vstopu.
Zahteve za teste in dokazilo o cepljenju ali okrevanju
Podrobne informacije o zahtevah za teste in dokazilo o imuniteti so na voljo na spletni strani Zveznega ministrstva za zdravje.
Načeloma so sprejete naslednje oblike dokazov:
Dokaz o negativnem rezultatu testa:
Negativen rezultat testa, pridobljen s tehnologijo pomnoževanja nukleinske kisline (npr. PCR, PoC-PCR) v nemškem,
angleškem, francoskem, italijanskem ali španskem jeziku. Test mora biti opravljen največ 72 ur pred vstopom (čas odvzema
brisa).
Druga možnost je negativen rezultat hitrega testa na antigen v nemščini, angleščini, francoščini, italijanščini ali španščini. Po
bivanju na območju z visokim tveganjem mora biti test opravljen največ 48 ur pred vstopom. Po bivanju na območju, ki
povzroča skrb, mora biti test opravljen največ 24 ur pred vstopom.
Podrobnosti o priznavanju testov so na spletni strani Inštituta Robert Koch.
Dokazilo o cepljenju:
Dokazilo o cepljenju proti COVID-19 v nemščini, angleščini, francoščini, italijanščini ali španščini v digitalni ali papirni obliki
(npr.EUDigitalno potrdilo COVID ;WHOknjižica o cepljenju). Upoštevajte, da fotografija dokaza v papirni obliki ne zadošča.
Cepljenje mora biti opravljeno z enim ali različnimi cepivi, ki jih je odobrila Evropska unija z najmanj dvema odmerkoma. V
primeru cepiva Johnson & Johnson (Jannssen-Cilag) od 15. januarja je potreben drugi odmerek enega od navedenih cepiv.
Dokazilo o cepljenju mora vsebovati:
- osebne podatke cepljene osebe (vsaj priimek, ime(a) in datum rojstva ali številka potnega lista/osebe
- datum in število cepljenja
- ime uporabljenega cepiva.,
- ime bolezni, proti kateri je bila oseba cepljena.
- značilnosti, ki omogočajo identifikacijo osebe ustanove, ki je bila odgovorna za cepljenje ali izdajo potrdila, kot je uradni pečat
Simbol ali ime.
- po potrebi: podrobnosti o obnovitvenem cepljenju in ustrezen datum.
Kako se obnašati v Nemčiji?
Usta in nos morata biti pokrita v vseh javnih prevoznih sredstvih, v trgovinah in prometnih zunanjih prostorih, kjer ni mogoče
ves čas držati minimalne razdalje do drugih. Maske morajo izpolnjevati zahteve FFP2.

Vstop v Švico
Od četrtka, 17. februarja 2022 dalje slovenski državljani, ki prihajajp z območja Republike Slovenije za vstop v Švico ne
potrebujejo več potrdila o cepljenju, prebolelosti ali testiranju.
Prav tako se ukinja obveza izpolnjevanja vstopnega obrazca.

Vstop v Francijo
S 14. marcem 2022 Francija ukinja PC pogoj po celotni državi, PCT pogoj ostaja obvezen za vstop v Francijo.
Veljavnost pogoja PCT za vstop v Francijo in za storitve
1. Veljavnost cepilnih potrdil:
Francija priznava cepiva, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA), in sicer: Pfizer, Moderna, AstraZeneca
(Vaxzevria in Covishield), Johnson & Johnson in Novavax. Oseba velja za cepljeno:
7 dni po 2. odmerku cepiva Pfizer, Moderna, AstraZeneca ali Novavax (oznaka 2/2),
28 dni po odmerku cepiva Johnson & Johnson (oznaka 1/1)
7 dni po odmerku cepiva za osebe, ki so Covid prebolele (oznaka 1/1).
Vendar za osebe, stare 18 ali več, je potrdilo veljavno največ 9 mesecev po zadnjem prejetem odmerku cepiva. Za podaljšanje
veljavnosti cepilnega potrdila je potreben poživitveni odmerek cepiva mRNA (Pfizer ali Moderna).
Potrdilo o cepljenju s poživitvenim odmerkom velja neomejeno (oznaki 3/3 ali 2/1 na potrdilu).
Poleg tega se cepilni status prizna tudi osebi, ki je prejela vse predpisane odmerke cepiva, ki ga priznava WHO (ne pa tudi
EMA), in je bila poleg tega cepljena še z dodatnim odmerkom mRNA cepiva, ki ga priznava EMA. Tej osebi se cepilni status
prizna 7 dni po prejetem omenjenem dodatnem odmerku.
2. Preboleli: veljavnost pozitivnega rezultata PCR ali hitrega antigenskega testa je od 11. dneva do 6 mesecev po okužbi.
3. Testiranje: negativnen PCR test, opravljen največ 72 ur pred odhodom ali hitri antigenski test, opravljen največ 48 ur pred
odhodom.
Maske so od 14. marca 2022 naprej obvezne v javnem prevozu ter v zdravstvenih zavodih.
Informacija za testiranje: https://www.zd-mb.si/
Za občane Mestne občine Maribor se izvaja testiranje s hitrimi testi na COVID-19 v organizaciji Zdravstvenega doma
Dr. A. Drolca Maribor na dveh lokacijah:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Jezdarska 10,2000 Maribor
Termin testiranja: pon-čet: 7.30-10.00, pet:7.30-10.00 in 10.45-18.00, sob in ned:8.00-12.00
Ulica Talcev 5 (pritličje), 2000 Maribor
Termin testiranja: pon-čet:6.30-10.00 in 10.30-18.30, pet: 6.30-10.00 in 10.30-18.00
Občanke in občani, ki se želijo testirati, morajo s seboj imeti kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument.
Cena testiranja: 7€ (storitev zajema vpis v CRPP, SMS rezultat in pisno potrdilo).
V zadnjem obvestilu o odhodu, katerega boste prejeli 7 dni pred odhodom vas bomo seznanili z najnovejšimi pogoji
o vstopu v posamezne države.
Vse informacije v zvezi z ekskurzijo dobite na tel. 031/ 666 150 ali pa nam zastavite vprašanje na elektronsko pošto:
skupine.mojcenter@gmail.com

Lepo vas pozdravljam,

Vesna Uroševič
CENTER TURIZEM d.o.o.

