Spoštovani partnerji,
mogoče ste že danes opazili pri vas v medijih sveže informacije iz Češke. Da torej malo razložim.

•
•
•

•

Ja, naše vlada se je ponoči odločila, da se od danes (petek 24.4.) Čehom odpirajo
meje za vsa potovanja v tujino (ne samo poslovno, ampak tudi dopusti in turistična
potovanja).
Ta odločitev je na podlagi zelo dobrih rezultatov in številek pri nas, ampak odločitev je
seveda tudi politična in ozadje je malo komplicirano, ampak s tem vas ne bom preveč
motil.
Lahko torej potujemo, ampak ko se vrnemo nazaj na Češko, moramo pokazat zdravstveno
potrdilo, da nismo pozitivno testirani (ne starejši kot 4 dni) ali gremo doma v karanteno za
14 dni. Nobeni pa trenutno natančno ne ve, kje se lahko testiramo, ko pridemo nazaj. Ena
informacija je ta, da test lahko naredimo šele ko pridemo na Češko.
Torej ni tako enostavno. In tudi seveda glede na stanje in omejitve v ostalih državah.
Praktično zdaj lahko potujemo, ampak nimamo v resnici kam, ker vsaka država okrog nas
ima neki omejitve (karantena ob vstopu 7-14 dni, testiranje itp.)

Pomembno pa je, da potekajo dogovore na nivoju vlad in ministrstev o tem, da bi se naredil neki
enotni sistem potovanja v širšem regionu. Ampak to seveda tudi vi veste in gledate informacije.
Sem prepričan, da je tudi Slovenija zelo aktvivno vključena v dogovore in imamo informacijo od
veleposlaništva RS v Pragi, da take pogovore res potekajo.
Torej ne samo za to, kako lahko pripravit neki koridor samo na pot na Hrvaško, ampak naredit tudi
neki resni in realni sistem, da lahko turisti ostanejo v državah na poti (Avstrija, Slovenija..).
Zavedam se, da bo komplicirano naredit neki enotni sistem, ampak stvar je zdaj iz našega vidika
malo več optimistična. Seveda bo še vedno veljalo veliko omejitev in komplikacij.
Splošno stanje na Češkem

•
•

trenutno je pri nas 7.188 obolenih oseb, umrlo je 213 ljudji, testiranih pa imamo 203.622
oseb (stanje 24.4.)
ukrepi se pri nas postopoma sproščajo in vse se pospešuje. Od danes je tudi dovoljeno
gibanje oseb in druženje do 10 oseb in trenutno je načrt, da bo 25.5. postopoma že vse
odprto

Situacija se hitro spremenja in razvija in če bo karkoli novega, bom vas takoj obvestil. In za
dodatna vprašanja sem seveda tudi na voljo.
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