
             
  

 

 

1) Kakšno je trenutno stanje na destinaciji, če govorimo o COVID-19? Je kdo okužen? Ali 
se gosti in domačini bojijo? 

Trenutno na otoku Lošinj nimamo zabeleženih primerov okužbe s COVID-19, na otoku pa 
biva več kot 17.000 gostov. Vsi te so že po prihodu v Republiko Hrvaško seznanjeni z 
epidemiološkimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati, ti pa zajemajo osnovno načelo distance, 
higieno in razkuževanje. Tako domačini kot tudi gostje upoštevajo predpisane epidemiološke 
ukrepe, kar pripomore k tako ugodni situaciji. 

2) Kako se bo na destinaciji ravnalo v primeru možnih sumov na okužbo? 

Na ravni destinacije je v dogovoru z vsemi izvajalci, ki ponujajo namestitev, ustvarjen 
protokol ravnanja v primeru suma na simptome COVID-19. Če gost opazi naslednje 
simptome: kašelj, kihanje, boleče grlo in/ali zvišano telesno temperaturo, mora ostati v 
svojem namestitvenem objektu in se izogibati vsakemu fizičnemu kontaktu z drugimi 
osebami znotraj ali izven objekta. Gost izpolni vprašalnik o oceni tveganja za okužbo s 
COVID19, ki se nahaja v njegovem objektu (dostopen v sedmih jezikih), kontaktira lastnika 
namestitvenega objekta ali recepcijo, ki bo zanj naprej kontaktiral/-a zdravnika in pristojne 
službe.  

Poudarjamo, da če epidemiološka služba razglasi sum na COVID-19 in predpiše ukrep 
samoizolacije, Turistična skupnost mesta Mali Lošinj krije gostu stroške namestitve in 
prehrane oziroma mu je na voljo za vse njegove potrebe v času trajanja predpisanih 
epidemioloških ukrepov. V sodelovanju s pristojnimi službami bo gostu omogočeno varno 
prispetje v matično državo.  

 

3) Zakaj je Lošinj otoška oaza, zlasti letošnje leto, ki ga je zaznamovala pandemija? 
Otok Lošinj je že več let najboljša destinacija na Hrvaškem za zdravstveni turizem. Ugodna 
klima, naravne lepote, bogata bioraznolikost, morje, kjer je voda visoke kakovosti, zrak 
visoke kakovosti, več kot 200 sončnih dni so le nekatere od vrlin, ki jih Lošinj ponuja svojim 
gostom. Ko govorimo o otoku Lošinj, pravzaprav govorimo o arhipelagu z več kot 30 
manjšimi otoki in otočki, na katerih se nahaja 250 km sprehajalnih stez in sprehajališč. Na 
številnih skritih uvalah in višinskih točkah, ki ponujajo čudovit razgled, lahko vsak najde 
kotiček zase ali oazo, kot smo jo mi poimenovali. Med namestitvami, zlasti v obdobju 
pandemije, so v ospredju objekti, ki lahko gostu zagotovijo dodatno varnost in izolacijo, to pa 
so v našem primeru kampi, počitniške hiške in številne vile, ki ponujajo visokokakovostne 
storitve. 
 
 

  



             
  

 

5) Kje vse morajo gostje nositi maske? 
Maske je treba nositi v javnem prevozu (trajekti, katamarani, avtobusi), zdravstvenih 
ustanovah, trgovinah in drugih storitvenih objektih, kot so banke, pošte, bencinske črpalke 
ipd. Javna zbiranja na Hrvaškem so omejena na 500 udeležencev na odprtem, vendar ob 
upoštevanju posebnih ukrepov, če ima zbiranje več kot 100 udeležencev. 

Ravno zaradi preventivnih ukrepov bodo na Lošinju organizirani le manjši dogodki, ki se jih 
lahko udeleži do 100 obiskovalcev, medtem ko so večji dogodki v javnem prostoru (npr. trgi) 
odpovedani zaradi preventive in z namenom, da bi ohranili trenutno zelo dobro 
epidemiološko situacijo in še naprej nadaljevali brez primera okužbe s COVID-19 na otoku. 

 

6) Ali se bo otok „zaprl“ v primeru pojava okužbe oziroma ali se namerava preklicati 
plovbne linije (trajekti, katamarani ipd.) ali se bodo spreminjala le pravila in plovbni 
vozni red oz. režim? 

Ne, na otoku ne bomo imeli nobenega zaprtja. Skušali bomo čim prej locirati vir okužbe in 
kontakte. Verjamemo, da se to ne bo zgodilo, če pa bomo imeli prvega okuženega, bomo 
vedeli, kako reagirati, ne da bi ogrozili varnost naših domačinov in gostov. Ne glede na pojav 
okužbe trajektne linije s kopnom v nobenem primeru ne bodo prekinjene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


