
 

KROATIA - NYE CORONA-TILTAK 28. MAI 2021 

Kroatiske myndigheter har gitt ytterligere detaljer om hvilke endringer som kommer når kroatiske anti-

epidemiske tiltak endres igjen fra fredag. 

Tiltaksendringene som trer i kraft fredag 28. mai, er som følger: 

• Samlinger - mer enn 100 mennesker kan samles på ett sted, og forbudet mot private sammenkomster 

og seremonier blir opphevet. 

• Offentlige arrangementer og samlinger av alle slag kan holde åpent til kl. 23.00. 

• Det vil ikke være noen ytterligere begrensninger på antall personer som kan delta på begravelser. 

• Arbeidstiden for bakerier, catering- og serveringsfasiliteter og besøksgårder utvides til 23:00 i stedet 

for nåværende 22:00. 

• Alkoholholdig drikke kan selges fra 06.00 til 23.00. 

• Suspensjonen av danseskolenes aktiviteter vil bli avskaffet og det vil være mulig å holde kurs og 

workshops innendørs. Undervisningsforbudet vil forbli på plass for skolesaler. 

• I tillegg kan serverings- og servicefasiliteter betjene gjester innendørs, ikke bare ute på terrasser som 

tildligere. Dette påvirker hovedsakelig restauranter, samt fasiliteter i kategorien barer, puber, kafeer og 

kaffebarer hvis de serverer noen form for mat eller desserter til gjestene. 

• Kafeer og forretninger som kun serverer drikke, kan fremdeles bare operere utendørs på terrasser. 

Årsaken til denne forskjellen er at serverings- og servicefasilitetene som har de minste tekniske 

betingelser for servering av varme og kalde retter, må oppfylle strengere hygienekrav og gjennomgå 

spesielle systematiske inspeksjoner, noe som er viktig fra et epidemiologisk standpunkt. 

• forbud mot bryllupsseremonier vil fortsatt være i kraft, men kan finne sted om maksimalt 120 gjester 

er til stede, og det rapporters til korrekte myndighet og fylkesdirektorat senest fem dager før 

arrangementets start. Alle må enten være fullvaksinert, ha et negativt testresultat eller bevise at de 

allerede har kommet seg fra COVID-19 de siste seks månedene. En liste over alle gjester med for- og 

etternavn og personnummer må sendes til fylkets sivilombud. 

• Påbud om å benytte munnbind når du reiser med offentlig transport fortsetter. 


