
             
  

 

1) Jaka jest obecna sytuacja z COVID-19 w miejscu docelowym? Czy są zarażeni? Czy 
istnieje strach u gości i mieszkańców? 

Obecnie na wyspie Lošinj nie odnotowano przypadków infekcji i chorób wywołanych Covid-
19, a na wyspie przebywa ponad 17 tysięcy gości. Wszyscy już po przybyciu do Chorwacji są 
zapoznani ze środkami epidemiologicznymi, których należy przestrzegać, a do których należy 
też podstawowa zasada dystansu, higieny i dezynfekcji. Mieszkańcy, a także goście 
przestrzegają przepisanych środków epidemiologicznych, co sprzyja tak korzystnej sytuacji. 

2) Co miejsce docelowe podjęło/przygotowało w przypadku ewentualnych podejrzeń o 
infekcję? 

Na poziomie miejsca docelowego, w porozumieniu ze wszystkimi świadczącymi usługi 
zakwaterowania, ustanowiono protokół postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia 
objawów COVID-19. W przypadku, gdy goście zauważą następujące objawy: kaszel, kichanie, 
ból gardła i/lub gorączkę, powinni pozostać w swoim obiekcie i unikać jakiegokolwiek 
fizycznego kontaktu z innymi osobami wewnątrz lub na zewnątrz obiektu.  Gość wypełnia 
kwestionariusz oceny ryzyka zakażenia COVID-19 znajdujący się w jego obiekcie (dostępny w 
7 językach), kontaktuje się z właścicielem obiektu noclegowego lub recepcją, którzy zamiast 
niego kontaktować się będą z lekarzem i właściwymi służbami.  

Podkreślamy, że w przypadku, gdy służba epidemiologiczna ogłosi podejrzenie COVID-19 i 
określi środek samoizolacji, Wspólnota turystyczna miasta Mali Lošinj pokrywa gościowi 
koszty zakwaterowania i wyżywienia, czyli jest do dyspozycji dla wszystkich jego potrzeb w 
okresie wyznaczonych środków epidemiologicznych.  We współpracy z kompetentnymi 
służbami zapewniony zostanie bezpieczny powrót do kraju ojczystego. 

3) Dlaczego Lošinj jest wyspową oazą, szczególnie w tym roku naznaczonym pandemią?  
Wyspa Lošinj od lat jest najlepszą destynacją w Chorwacji w turystyce zdrowotnej. Przyjemny 
klimat, naturalne piękno, bogata różnorodność biologiczna, morze wysokiej jakości, 
powietrze pierwszej jakości, ponad 200 słonecznych dni to tylko niektóre z korzyści, jakie 
Lošinj oferuje swoim gościom.  Kiedy mówimy o wyspie Lošinj, mówimy tak naprawdę o 
archipelagu z ponad 30 mniejszymi wyspami i wysepkami, na których znajduje się 250 km 
szlaków turystycznych i ścieżek. W licznych ukrytych zatoczkach i punktach widokowych 
każdy może znaleźć kącik dla siebie lub oazę, jak my ją nazwaliśmy. Z zakwaterowania, 
zwłaszcza w epoce pandemii, wyróżniają się obiekty, które mogą zapewnić gościom 
dodatkowe bezpieczeństwo i izolację, a to w naszym przypadku kempingi, domy 
wypoczynkowe i liczne wille z wysoką jakością usług. 



             
  

 

4) W jakich miejscach goście powinni nosić maski? 
Maski należy nosić w środkach transportu publicznego (promy, katamarany, autobusy), 
placówki medyczne, sklepy i inne obiekty usługowe, takie jak banki, urzędy pocztowe, stacje 
benzynowe itp. Spotkania publiczne w Chorwacji są ograniczone do 500 uczestników na 
otwartej przestrzeni, ale przy zachowaniu specjalnych środków, jeśli na spotkaniu jest więcej 
niż 100 uczestników.  

To właśnie ze względu na środki ostrożności, w Lošinj zostaną zorganizowane tylko małe 
wydarzenia, do 100 odwiedzających, natomiast większe wydarzenia w miejscach publicznych 
(placach) zostały odwołane w celach zapobiegawczych, wszystko po to, aby zachować 
obecnie bardzo dobrą sytuację epidemiologiczną i kontynuować bez zarażonych ludzi na 
wyspie. 

5) Czy wyspa zostanie "zamknięta" w przypadku ewentualnej infekcji? To znaczy, czy jest 
zamiar przerwania linii żeglugi; promów, katamaranów...czy zasady i rozkład żeglugi się 
zmienią? 

Nie, nie dojdzie do żadnych zamknięć na wyspie. Postaramy się znaleźć źródło infekcji i 
kontakty tak szybko, jak to możliwe. Wierzymy, że to się nie wydarzy, ale na wypadek, 
gdybyśmy mieli pierwszego zarażonego, będziemy wiedzieć, jak zareagować, aby nie 
kwestionować bezpieczeństwa naszych mieszkańców i gości. Bez względu na możliwe 
wystąpienie infekcji, w żadnym wypadku nie będzie przerwania linii promowych z lądem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


