
Guvernul sloven a adoptat o nouă ordonanță joi, 30 iulie a.c., prin care România și 

alte state au fost incluse pe „lista roșie” a țărilor cu risc epidemiologic crescut. Toate 

persoanele care intră în Slovenia și care au reședința permanentă sau temporară în țările de pe 

„lista roșie” și toate persoanele, indiferent de cetățenie sau țara de reședință, care vin în 

Slovenia din aceste țări, vor intra în carantină 14 zile, dacă nu se încadrează în excepțiile 

prevăzute la punctele 3– 8 ale Art. 10 din decret: 

 

3. persoanele aflate în trafic comercial sau activități care, la trecerea frontierei, prezintă o 

dovadă că desfășoară trafic sau activități în R. Slovenia sau în străinătate (certificat de 

înregistrare completă a serviciilor și certificat A1 în conformitate cu legea care reglementează 

furnizarea serviciilor la frontieră) și părăsesc R. Slovenia în 24 de ore de la intrare sau 

prezintă un rezultat negativ al testului SARS-CoV-2 (COVID-19). În cazul unei persoane 

angajate la o companie străină care furnizează un serviciu în R. Slovenia și care are reședința 

în R. Slovenia, aceasta trebuie să declare, la trecerea frontierei, adresa de reședință în R. 

Slovenia și un test negativ SARS-CoV-2 (COVID-19); 

4. persoanele care sunt detașate sau revin dintr-o misiune în sectorul transporturilor 

internaționale și prezintă la trecerea frontierei „Certificatul pentru lucrătorii din sectorul 

transportului internațional”, prevăzut în anexa 3 la Comunicarea Comisiei privind coridorul 

verde privind protejarea sănătății și disponibilitatea bunurilor și serviciilor esențiale (JO C 96, 

24.3.20, p. 1) sau orice alt document relevant care atestă că acestea au fost trimise de 

angajator; 

5. persoanele care efectuează transport de mărfuri în/din R. Slovenia și transportatorii de 

mărfuri aflați în tranzit și părăsesc R. Slovenia în termen de 12 ore de la intrare; 

6. persoanele care tranzitează R. Slovenia în termen de 12 ore de la intrare; 

7. deținătorii de pașapoarte diplomatice (acreditați în R. Slovenia); 

8. persoanele care furnizează servicii pentru care a fost eliberat un certificat de către 

ministerul competent și situația nefurnizării acestor servicii ar putea cauza daune sociale sau 

economice majore din cauza deciziei de carantină. 

 

Alineatul (2) al Art. 10 precizează, totodată, că persoanele vizate la punctele 3 și 8 

trebuie să prezinte la trecerea frontierei un test negativ pentru SARS-CoV-2 (COVID-19), nu 

mai vechi de 36 de ore, efectuat într-un stat membru al Uniunii Europene, al spațiului 

Schengen sau de o unitate/ persoană autorizată de Institutul Național pentru sănătate publică. 

 


