
    
  

 

1) Hoe is de situatie met COVID-19 op het eiland Lošinj? Leeft er angst onder de gasten en 
de inwoners? 

Op dit moment zijn er op het eiland Lošinj geen geregistreerde met COVID-19 besmette 
personen en er zijn 17 000 gasten op het eiland. Alle toeristen hebben al bij hun aankomst in 
Kroatië kennis genomen van de epidemiologische maatregelen waaraan ze zich moeten 
houden. De basisbeginselen van alle maatregelen zijn afstand, hygiëne en desinfectie. De 
gunstige situatie op Lošinj is voornamelijk te danken aan de bewoners en toeristen die zich 
aan de voorgeschreven epidemiologische maatregelen houden. 

2) Wat  heeft Lošinj voorbereid in geval van een  vermoeden van een besmetting ? 

In afspraak met alle accommodatie-dienstverleners is er een protocol voor de bestemming 
ontwikkeld voor het geval van de aanwezigheid van mogelijke COVID-19 symptomen. Als een 
gast de symptomen krijgt zoals hoesten, niezen, keelpijn en/of koorts, dient hij in zijn 
accommodatie te blijven en iedere vorm van fysiek contact met anderen binnen of buiten zijn 
verblijfsobject te vermijden. De gast dient het formulier in te vullen over de inschatting van 
het risico op besmetting met COVID-19. Het formulier is te vinden in het verblijfsobject en is 
beschikbaar in 7 talen. Vervolgens dient hij contact met de eigenaar van de accommodatie of 
receptie op te nemen. Zij zullen voor de gast contact opnemen met de arts en bevoegde 
diensten.   

Wij benadrukken dat in geval dat er door de epidemiologische dienst een vermoeden van 
COVID-19 wordt vastgesteld en zelfisolatie wordt bevolen, het Bureau voor toerisme van de 
stad Mali Lošinj de verblijfs-en voedingskosten op zich zal nemen. Bovendien staat het Bureau 
klaar voor alle behoeften van iedere gast tijdens de voorgeschreven isolatie-maatregel. In 
samenwerking met de bevoegde diensten zal het Bureau een veilige terugkomst naar uw eigen 
land mogelijk maken.  

3) Wat maakt de eiland-oase Lošinj zo speciaal in dit epidemiejaar?  
 
Het eiland Lošinj is al jarenlang de beste bestemming in Kroatië voor gezondheidstoerisme. 
Het milde klimaat, de natuurlijke rijkdom, de rijke biodiversiteit, de hoogkwalitatieve zee en 
lucht en meer dan 200 zonnige dagen per jaar zijn slechts enkele van de voordelen die Lošinj 
zijn gasten biedt. Als we het hebben over het eiland Lošinj, praten we eigenlijk over een 
archipel met 30 kleinere eilanden en eilandjes met 250 km aan wandelpaden. Tussen talloze 
verborgen baaien  en prachtige uitzichtplekken kan echt iedereen zijn eigen oase, zoals wij het 
noemen of een hoekje voor zichzelf vinden. In deze pandemische tijden krijgen 
verblijfsobjecten de voorkeur die de gast extra veiligheid en isolatie kunnen bieden en op ons 
eiland zijn dat campings, vakantiehuizen en talloze vila's met hoogkwalitatieve faciliteiten.  
 



    
  

 

4) Op welke plekken moeten gasten mondkapjes dragen?  

Mondkapjes zijn verplicht in het openbaar vervoer (veerboot, catamaran, bus), medische 
instituten, winkels en andere publieke faciliteiten zoals bank, post, benzinepomp, enz. 
Publieke evenementen in Kroatië zijn beperkt tot 500 deelnemers in de openlucht, maar wel  
met speciale maaregelen in gevallen van meer dan 100 deelnemers.  

Dankzij deze voorzorgsmaatregelen worden op Lošinj alleen kleine evenementen 
georganiseerd, tot 100 deelnemers. Alle grotere evenementen in open ruimtes (zoals een 
plein) zijn afgezegd om de zeer gunstige epidemiologische situatie te kunnen vasthouden, 
zodat we verder kunnen gaan  zonder besmettingen op het eiland.  

5)Komt er op het eiland een „lockdown“ als er zich een besmetting voordoet? Oftewel, 
worden de veerverbindingen buiten werking gesteld... of worden de regels en het 
vaarrooster  gewijzigd?  

Ne, wij gaan niet „op slot“. We proberen zo snel mogelijk de bron van de besmetting en de 
contacten van de besmette persoon te localiseren. We hopen dat zoiets niet zal gebeuren, 
maar als we bij de eerste besmette persoon zijn, weten we hoe we moeten reageren om de 
veiligheid van onze burgers en gasten te waarborgen. Ongeacht eventuele besmettingen op 
het eiland wordt in geen enkel geval de veerverbinding met het vasteland onderbroken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


