
Har du planer på att besöka Kroatien?

Vi längtar att få välkomna dig tillbaka till vårt vackra land och säkerheten är vår högsta prioritet. Vi vill att du, våra invånare 
och övriga besökare ska känna sig så trygga som möjligt, så att du ska kunna utforska destinationen i lugn och ro.

Tillsammans kan vi göra det möjligt och vi ber dig därför vara uppmärksam på vilka krav som gäller vid inresa i Kroatien. Vid 
ankomst ska du kunna upp�lla 1 av 6 fem kriterier:

 6 kriterier vid inresa:

Ett negativt PCR-test (som 
inte är äldre än 72 timmar 
vid ankomst) eller ett ett 
antigentest (som inte är 
äldre än 48 timmar).

Vaccinationsintyg som visar att du fått två 
doser av ett COVID-19 vaccin som används 
inom EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 
Gambaleya, Sinopharm). Med undantag från 
Janssen eller Johnson & Johnson, här gäller 
vaccinationsintyg som visar att första dosen 
erhållits, minst 14 dagar innan ankomst.

Intyg på att du återhämtat dig 
från tidigare Covid-sjukdom och 
varit frisk i minst 11 dagar eller 
max 180 dagar innan ankomst.

Läkarintyg på tidigare 
sjukdom och intyg på att 
du fått en vaccindos, minst 
11 dagar innan eller max 6 
månader innan ankomst.

Testning vid ankomst på egen 
bekostnad och självisolering tills ett 
negativt resultat har bekrä�ats.

Alla tester som tagits och används som bevis för ett positivt eller negativt resultat 
måste vara godkända av EU.

Alla barn under 12 år är undantagna krav på testintyg om deras förälder eller 
vårdnadshavare upp�ller kraven.

Var även uppmärksam på följande…
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Vaccinationsintyg på en första dos av 
Pfizer, Moderna eller Gamaleya (resor 
möjliga 22 dagar e�er första dosen och 
som längst 42 dagar e�er första dosen) 
eller AstraZeneca (resor möjliga 22 
dagar e�er första dosen och som längst 
84 dagar e�er första dosen).
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Scanna här för mer 
information!


