
Evropski odzivi na širjenje koronavirusa podatki Reuters, STA, DPA, tiskovne agencije

Slovenija 253 / 1
Meja: Zdravstveni pregledi na meji z 
Italijo; prekinjen je letalski promet.

Ukrepi: Zaprti so izobraževalne in 
kulturne ustanove ter lokali in gostinski 
obrati; ljudje naj ostanejo doma.

2200 / 14
Meja: Uvedla je mejni nadzor na 
notranjih schengenskih mejah z Avstrijo, 
Nemčijo in Francijo.

Ukrepi: Razglašene so izredne razmere, 
zaprti so trgovine (razen tistih z 
osnovnimi živili), restavracije, bari.

Velika Britanija 1543 / 55
Meja: /

Ukrepi: Šol še niso zaprli; premier poziva 
ljudi, naj omejijo medsebojne stike, se 
izogibajo pubom, klubom, gledališčem 
in podobnim krajem ter prekličejo vsa 
nenujna potovanja.

57 / 0 19 / 0
Meja: Začasna prepoved vstopa tujcem, 
ki prihajajo iz Slovenije, Francije, 
Nemčije, Avstrije, Španije, Grčije in Švice. 

Ukrepi: Razglašene izredne razmere; za 
zajezitev koronavirusa dovoljen vpoklic 
vojske.

21 / 0
Meja: Prepovedan vstop tujcem, ki 
prihajajo z območij z intenzivnim 
širjenjem koronavirusa.

Ukrepi: Dvotedenska izolacija za vse 
državljane BiH, ki se vračajo v domovino. 

Švica* Srbija*BiH* Severna Makedonija*

Meja: Za tuje državljane zaprti vsi mejni 
prehodi.

Ukrepi: Prepovedani so vsa javna in 
zasebna zbiranja ter javne prireditve; 
zaprti so šole, lokali in restavracije.

Madžarska 50 / 1
Meja: Ponovni nadzor na notranjih 
schengenskih mejah z Avstrijo, 
Slovenijo in Slovaško.

Ukrepi: Zaprte šole, restavracije in 
kavarne morajo zapreti vrata ob treh 
popoldne, trgovine ostajajo odprte.

Avstrija 1016 / 3
Meja: Ponovno uveden nadzor na 
notranji schengenski meji z Italijo, še 
vedno velja tudi nadzor na notranji 
schengenski meji s Slovenijo.

Ukrepi: Zaprti so šole, restavracije, 
športna prizorišča in javni parki. Zaprta 
so podjetja v panogah, ki niso nujne za 
vsakdanje življenje. Odprti bodo ostali 
supermarketi in lekarne.

Hrvaška 56 / 0
Meja: Zdravstveni pregledi na mejah; 
14-dnevna karantena za ljudi, ki 
prihajajo z najbolj prizadetih območij s 
koronavirusom; zaprtje maloobmejnih 
prehodov s Slovenijo.

Ukrepi: Zaprli so šole, vrtce in univerze. 

Španija 9191 / 309
Meja: S Portugalsko je dogovorjena 
omejitev prehajanja turistov med 
državama.

Ukrepi: Državljani morajo ostati doma; 
vojska dezinficira železniške postaje, 
policija z droni opozarja ljudi, naj gredo 
domov; vlada je farmacevtskim 
podjetjem naročila povečanje proizvodn-
je dezinfekcijskih sredstev in generikov.

Nemčija 6012 / 13
Meja: Ponovni nadzor na notranjih 
schengenskih mejnih prehodih z 
Avstrijo, Švico in Francijo; dovoljen je še 
blagovni promet. Prepovedali so vstop 
vsem, ki niso državljani Evropske unije.

Ukrepi: Zaprti so vse trgovine, ki ne 
prodajajo življenjskih potrebščin, igrišča, 
muzeji, bazeni in telovadnice. 

Nizozemska 1413 / 24
Meja: Meje so zaprli za vse osebe,
ki niso državljani EU.

Ukrepi: Zaprtje trgovin, šol, restavracij; 
prepovedane so športne dejavnosti.

Francija 6633 / 148
Meja: Razglašena karantena.

Ukrepi: Ljudje morajo ostati doma; 
domove smejo zapustiti samo za nakup 
osnovnih živil, pot v službo, telesno 
vadbo in obisk zdravnika. Vojska bo 
pomagala obolele transportirati v 
bolnišnice.

Italija 27.980 / 2158
Meja: Karantena.

Ukrepi: Karantena za celotno državo, 
državljani imajo še vedno dostop do 
lekarn, pošt in trgovin z življenjskimi 
potrebščinami.

*ni podatka o številu obolelih

število obolelih število umrlih

*Podatki ECDC 17. 3. 2020 ob 8.uri

Stanje na mejah se nenehno spreminja, prav tako se spreminja število obolelih in smrtnih žrtev.
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