Koronavirusna pandemija
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ki omejujejo prosto gibanje v EU
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Državljani in državljanke EU imajo pravico do prostega gibanja znotraj EU, vendar so bile zaradi pandemije po vsej EU uvedene
različne omejitve. Da bi se prebivalcem zagotovila jasnost in olajšalo življenje, so se države članice dogovorile, da bodo izboljšale
usklajevanje ukrepov. Najnovejše epidemiološke podatke bodo delile z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni,
ki bo objavljal tedensko posodobljen zemljevid Evrope (vključno s podatki pridruženih schengenskih držav). Uporabljene bodo
različne barve glede na tveganje v določeni regiji. Če potujete iz „zelenih“ regij, ne bo nobenih omejitev. Pri potovanju iz „oranžne“
ali „rdeče“ regije lahko nacionalne vlade zahtevajo, da se testirate ali greste v karanteno. Vlade bodo pred uvedbo takšnih ukrepov
zagotovile jasne in pravočasne informacije.

ZELENA
V 14-dnevnem obdobju:
manj kot 4 % pozitivnih testov v preteklem tednu
in manj kot 25 primerov na 100 000 oseb

ORANŽNA
V 14-dnevnem obdobju:
4 % ali več pozitivnih testov v preteklem tednu, vendar
manj kot 50 primerov na 100 000 oseb
ALI
manj kot 4 % pozitivnih testov v preteklem tednu,
vendar med 25 in 150 primerov na 100 000 oseb

RDEČA
V 14-dnevnem obdobju:
4 % ali več pozitivnih testov v preteklem tednu in 50 ali
več primerov na 100 000 oseb
ALI
več kot 150 primerov na 100 000 oseb

SIVA
Premalo podatkov za presojo meril, npr. stopnja testiranja je
300 ali manj na 100 000 oseb

Potujem skozi državo EU, ki se uvršča med „rdeča območja“, kjer moram
prestopiti na drug vlak. Ali moram v karanteno?
Ne, ker ste tranzitni potnik.
Kaj se zgodi, če živim v eni državi EU, vendar vsak dan potujem v drugo zaradi
študija?
Lahko nadaljujete brez karantene – ste učenec, študent ali pripravnik, ki dnevno potuje
v tujino.

Kaj pa, če moram v drugo državo EU zaradi pomembnega obiska pri zdravniku?
Če ste pacient z nujnimi zdravstvenimi razlogi, ne bi smelo biti nobenih omejitev.

Kaj moram vedeti, če potujem v času pandemije?
⚠ Če potujete z območja, ki ni „zeleno“, lahko država članica, v katero potujete, po prihodu za
vas odredi karanteno ali testiranje na koronavirus.

⚠ Obiščite platformo „Reopen EU“, kjer boste našli informacije o ukrepih, ki veljajo
v regiji, kamor potujete.

⚠ Na zemljevidu preverite, kakšno je tveganje na območju, kamor potujete.
⚠ V nekaterih državah članicah se lahko namesto testa na okužbo s COVID-19
upošteva test, ki ste ga opravili pred prihodom.

⚠ Pri potovanju v drugo državo članico boste morda morali predložiti obrazec
za lokalizacijo potnikov.
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Ali lahko potujem v drugo državo EU, da bi se udeležil pogreba starega
starša?
Lahko, ker potujete iz nujnih družinskih ali poslovnih razlogov.
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√ Če potujete zaradi nujne funkcije ali potrebe, vam ne bo treba karanteno.
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načeloma – ne bi smel biti zavrnjen vstop.
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Kako so moje pravice do prostega gibanja zaščitene
med potovanjem po EU med pandemijo?
√ Iz „zelenih“ regij lahko potujete brez omejitev.
√ Vedno se lahko vrnete v svojo državo članico državljanstva ali prebivališča.
√ Ne smete biti diskriminirani.
√ Vsi ukrepi, ki omejujejo vaše prosto gibanje, morajo biti sorazmerni, vendar vam –

