
 

 

 

KRIŽARJENJA V VARNEM MEHURČKU  
 

VARNOSTNI PROTOKOLI NA LADJAH MSC 
 

 
 
Zahvaljujoč našim novim zdravstvenim in varnostnim protokolom, ki smo jih razvili v sodelovanju z zunanjimi 
medicinskimi strokovnjaki, vam MSC križarjenja predstavljajo najnovejše in najbolj natančne zdravstvene in varnostne 
ukrepe na križarjenjih, vključno s podrobnimi postopki za zaščito vas in vaših najbližjih. Celovit zdravstveni pregled, 
povišani standardi čiščenja in dezinfekcije, socialno distanciranje, posodobljen medicinski center in zdravstvene storitve 
z usposobljenim medicinskim osebjem. Za vaše popolnoma mirno in varno križarjenje. 
 
Ladjar MSC CRUISES bo ohranil edinstveno izkušnjo na svojih ladjah za zagotavljanje zaščite zdravja in varnosti za vse 
svoje potnike in člane posadke. Organizirali bodo aktivnosti, ki bodo omogočale družbeno odgovorno socialno 
distanciranje. Gostje bodo lahko še naprej uživali v različnih aktivnostih, vključno z odličnimi predstavami, kakor tudi v 
vrhunski kulinariki, na izletih, med družinskimi aktivnostmi, butičnim nakupovanjem, lepotnimi in fitnes storitvami, 
zabavnimi dogodki... 
 

1.VARNOSTNI PROTOKOLI PRED VKRCANJEM 
 
PROTOKOL PRED VKRCANJEM 
 

Trenutna uredba vlade republike Italije, ki je v veljavi od 14. 1. 2021, zahteva pri vstopu v državo od vseh potnikov 
veljavni negativni antigenski ali molekularni PCR test, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Negativni test bodo morali 
pokazati potniki tudi v terminalu pred vkrcanjem.  
 
Univerzalni zdravstveni pregled za potnike pred vkrcanjem ima tri korake: merjenje telesne temperature (>37.5°C), 
izpolnitev zdravstvenega obrazca in test na Covid-19, ki ga izvaja ladjar. Potnikom s pozitivnim rezultatom testa in  
vsem, ki bi kazali simptome Covid-19, vkrcanje ne bo možno. Obvezno je, da imajo potniki plačano zavarovanje MSC 
Covid-19 Protection. 
 

VRKCANJE NA LADJO 
 

Dobili boste točno določeno uro za vkrcanje, da se lahko omogoči čim manj socialnih oz. rizičnih kontaktov. Sledi zgoraj 
opisani protokol, ki se opravi že v terminalu (merjenje temperature, bris, dezifekcija rok… ). V vseh notranjih in zaprtih 
javnih prostorih v terminalu in na ladji je obvezna uporaba mask. 
 



 

 

 

MSC COVID-19 PROTECTION ZAVAROVANJE V SODELOVANJU Z EUROPE ASSISTANCE: 
 

Ob rezervaciji križarjenja oz. najkasneje do 60 dni pred odhodom je do nadaljnjega obvezno, da potniki doplačajo 
zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške zdravljenja za SarS-CoV-2, imenovano MSC Covid19 Protection. Doplačilo znaša 
25 € po osebi ( otroci do 1,99 leta zavarovanja ne plačajo) za križarjenja po Sredozemlju in Severni Evropi in 29 € po 
osebi (otroci do 1,99 leta zavarovanja ne plačajo) za križarjenja po Karibih. 
 
Če želite preklicati rezervirano potovanje, lahko zahtevate kritje stroškov odpovedi potovanja, v kolikor ste pozitivni na 
testu za COVID-19 vi ali člani vaše družine oz. vaš sopotnik. Kritje stroškov odpovedi lahko zahtevate tudi v primeru, če 
pred prvim vkrcanjem na ladjo, ki ga izvaja MSC, dobite pozitiven test na Covid-19 in vam je zato onemogočeno vkrcanje 
na ladjo. 
 
Zavarovalnica Europ Assistance bo povrnila stroške odpovedi organizatorju potovanja (turistični agenciji) za pozitivnega 
na koronavirus, družinske člane ali spremljevalca. Znesek povrnitve stroškov odpovedi ne sme preseči 3.000 EUR na 
zavarovano stranko oz. 10.000 EUR na rezervacijo. Zavarovalnica ne povrne stroškov zavarovalne premije, individualnih 
stroškov in v primeru nakupa letalskih vozovnic stroška letaliških taks, ki jih lahko povrne letalski prevoznik. 
 
1. VRNITEV DOMOV ZARADI COVID-19 
V kolikor se zaradi pozitivnega testa na Covid-19 ne morete vkrcati na ladjo, vam zavarovalnica in MSC Covid Protection 
pomagata urediti prevoz do doma. V primeru letalskega prevoza je potovanje v ekonomskem razredu. Europ Assistance 
plača stroške povratne vozovnice do največ 500,00 EUR na osebo zavarovanca in 2.000,00 EUR na zahtevek.  
 
2. KRITJE NUJNIH ZDRAVSTVENIH PREVOZOV POVEZANIH S COVID-19 
Zavarovalnica Europ Assistance povrne stroške do največ 500,00 EUR na zavarovanca in 2.000,00 EUR na zahtevek. 
 
3. KRITJE ZDRAVSTVENIH STROŠKOV ZARADI COVID-19 
Europ Assistance vam plača (če je tehnično-praktično izvedljivo) ali vam povrne denar za kakršne koli nujne zdravstvene, 
farmacevtske ali bolnišnične stroške, ki jih ni mogoče odložiti, nastale v povezavi s Covid-19  kot sledi: 
PRIMER A:  
V obdobju, za katerega se vaše potovanje podaljša v primeru nenadne bolezni oz. poškodbe, ki ni povezana z 
epidemijo/pandemijo COVID-19. Omejitev odgovornosti je 5.000 EUR. 
PRIMER B: 
Med potovanjem v primeru bolezni, povezane z epidemijo / pandemijo COVID-19, ugotovljeno s pozitivnim testiranjem. 
Omejitev odgovornosti je 5.000 EUR. Omejitve odgovornosti veljajo za zavarovanca in za obdobje trajanja kritja. 
 
4. KRITJE STROŠKOV OD HOSPITALIZACIJE V KARANTENI 
Če ste hospitalizirani  zaradi pozitivnega testa na Covid-19, ki ga pred vkrcanjem ali med potovanjem izvaja MSC, vam 
zavarovalnica krije stroške morebitne karantene v znesku 150 EUR na dan za obdobje do 15 dni. 
 
5. KRITJE KVOTE ZA POVRAČILO POTOVANJA 
V primeru, da ste primorani vi, družinski član, ki potuje z vami, ali spremljevalec, prisiljeni prekiniti potovanje v primeru 
hospitalizacije zaradi epidemije / pandemije COVID-19, prisilne karantene zaradi COVID-19, pravil / ukazov, ki jih je izdala 
vaša matična država in ki vas prisilijo, da se vrnete v svoj kraj bivanja, vam zavarovalnica Europ Assistance krije razliko 
števila dni, izgubljenih do zaključka potovanja, od dneva, ko je potovanje prekinjeno. 
 
6. ODŠKODNINA ZA HOSPITALIZACIJO  
Če ste bili v 15 dneh po vrnitvi s potovanja vsaj 7 zaporednih dni hospitalizirani za COVID-19m vam Europ Assistance 
izplača odškodnino v višini 1.000 EUR na zavarovanca. 
 
 
 



 

 

2.VARNOSTNI PROTOKOLI NA LADJI 
 
RESTAVRACIJE, BARI IN SALONI  
Storitev bo prilagojena varni socialni distanci. Vsi obroki in pijače bodo gostom postreženi za njihovo mizo. S pomočjo 
tehnologije, bo ladjar zagotavljal medsebojno razdaljo in čim manj interakcije. Tako bodo gostje do menijev v 
restavracijah in barih, dostopali s pomočjo svoje osebne mobilne naprave in s skeniranjem QR kode. Ladjar MSC je v 
celoti prilagodil vse postopke za naročanje, pripravo, dostavo, uživanje ter plačilo storitev hrane in pijače.  
 
FAKULTATIVNI IZLETI  
Ladjar MSC potnikom priporoča, da se odločijo za rezervacijo izletov, ki jih ponuja ladjar, saj bodo na izletih zagotovljeni 
enaki standardi za varovanje zdravja in zagotavljanje varnosti kot na ladji. Iz operativnih razlogov je trenutno izkrcanje 
na kopno možno le, v kolikor potnik rezervira ladjarjev izlet. Pripravljene so ugodne cenovne možnosti rezervacije 
izletov »Explorer packages«. 
 
ZABAVNE PRIREDITVE IN OSTALE AKTIVNOSTI 
Aktivnosti so po novem zasnovane v manjših skupinah, v sklopu tematskih dogodkov, zabavnih iger, otroških in 
družinskih dejavnosti, plesih, športih in drugih aktivnosti. Gledališke predstave, zabavne aktivnosti, otroški klub in ostale 
skupinske aktivnosti, bodo na voljo le ob predhodni rezervaciji, brez doplačila. Zaradi zagotavljanja zadostne 
medsebojne razdalje, bo v gledališču število sedežev omejeno. Da bi si lahko predstave ogledali vsi potniki, bo na voljo 
več predstav, enake predstave se bodo izvajale večkrat, neposredni prenos pa bo možno spremljati tudi prek panojev 
po vsej ladji. S pomočjo nove tehnologije MSC for Me* (mobilna aplikacija, TV v kabini in interaktivnih monitorjev), si bo 
lahko vsak potnik prilagodil in rezerviral svoje najljubše aktivnosti.  
 
ZUNANJI SKUPNI PROSTORI IN BAZENI 
Vse zunanje palube bodo potnikom še naprej na voljo. Zaradi zagotavljanja zadostne medsebojne razdalje, bo v bazenih, 
masažnih bazenih in vodnih parkih, število gostov omejeno. Prav tako bo zaradi zagotavljanja zadostne medsebojne 
razdalje na voljo manjše število ležalnikov. Ležalniki bodo po vsaki uporabi dezinficirani, vsak večer pa bodo še globinsko 
dezinficirani. 
 
SKRB ZA GOSTA IN NAJNOVEJŠA TEHNOLOGIJA  
Na novo zasnovan informacijski center, bo potnikom na voljo le preko telefona. Na dan vkrcanja bo potnikom za vsa 
vprašanja na voljo številno osebje iz informacijskega centra na posebnih, mobilnih pultih. Na ta način se bodo potniki 
izognili dolgim čakalnim vrstam na recepciji. Ladjar MSC priporoča uporabo aplikacije MSC for Me* in virtualnega 
svetovalca ZOE (na voljo na novejših ladjah: Msc Meraviglia, Msc Bellissima, Msc Grandiosa, Msc Seaside, Msc Seaview 
in Msc Virtuosa), kjer lahko potniki dobijo večino informacij. V največji meri je priporočljiva uporaba brezgotovinskega 
plačevanja.  
 
Ladjar MSC nenehno spremlja razmere v povezavi s koronavirusom in temu ustrezno prilagaja svoje zdravstvene in 
varnostne ukrepe. Najnovejše, posodobljene informacije so na voljo prek spletne strani ladjarja MSC. 
 

3. OSTANITE INFORMIRANI 
 
Svetujemo vam, da redno spremljate spremembe pred in med vašim potovanjem o protokolu pri prehajanju državne 
meje in drugih podrobnostih. Koristne informacije najdete na spletni strani: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-
cov-2/prehajanje-meja/. V kolikor želite dodatne informacije o vstopu in potovalnih omejitvah za posamezno državo, 
obiščite spletno stran: https://www.traveldoc.aero/ 
 

… Na valovih nepozabnih doživetij !!! 
Rače, 1. 3. 2021 
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