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Information om villkoren för inresa till Republiken Kroatien gällande 
tillfälliga förbud, dvs. restriktioner för att förhindra spridning av 

COVID-19  

https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 

Datum: 30 april 2021.  

Denna webbplats innehåller information om villkoren för inresa till Republiken Kroatien 
gällande tillfälliga förbud, dvs. restriktioner för att förhindra spridning av COVID-19. 

Om du inte hittar svaret på din fråga, vänligen kontakta oss genom att fylla i formuläret 
längst ned på websidan: https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212  

TRANSIT 

OBSERVERA! Det nödvändiga epidemiologiska åtgärd på självisolering gäller automatiskt 
för alla passagerare i transit, inklusive personal inom transportsektorn, om de inte 
lämnar Republiken Kroatien inom 12 timmar från det att de anländer till Republiken 
Kroatien. 

Resenärer som reser till Republiken Kroatien från ett EU / EES-land från den så 
kallade gröna listan 

Resenärer som kommer direkt från länder och / eller regioner i Europeiska unionen, dvs. 
länder och / eller regioner i Schengenområdet och Schengenassocierade länder, och som 
för närvarande finns i den så kallade gröna listan över Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar, oavsett medborgarskap, får komma in i 
Republiken Kroatien på samma villkor som innan COVID-19-sjukdomen började, om de 
inte visar några tecken på sjukdom och inte har varit i nära kontakt med en smittad 
person.  Om de ovannämnda personerna utan dröjsmål anländer till Kroatiens 
gränsövergångsställen genom andra länder / regioner samt kan vid 
gränsövergångsstället bevisa att de inte uppehöll sig i transitområden kommer de inte 
att krävas på bevis på testning, intyg om vaccination mot SARS-CoV-2-sjukdom, bevis på 
återhämtning eller tvingas stanna i självisolering. 

Grafisk presentation av länder efter färg beroende på risken för COVID-19-sjukdomen 
finns på webbplatsen för ”European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)”. 
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https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-
restriction-free-movement  

Alla andra resenärer som kommer till Republiken Kroatien från EU / EES-länder / 
regioner och som för närvarande inte finns på den så kallade gröna listan över 
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar måste 
uppvisa ett av följande dokument: 

1.Negativt PCR-test eller snabbt antigentest - RAT på SARS-CoV-2, där ”Rapid Antigen 
Test” (RAT), måste vara med på den gemensamma listan över snabba antigentest som 
erkänns av Europeiska unionens medlemsstater, publicerad av Europeiska 
kommissionen. Om RAT-testresultaten gjordes utomlands måste tillverkarens och / eller 
det kommersiella namnet på testet vara synligt och testet måste utfärdas av en 
hälsoinstitution / laboratorium och undertecknas / bekräftas av en läkare.  
I annat fall kommer det inte att accepteras som trovärdigt för inresa till Republiken 
Kroatien. Resultaten av ovannämnda tester får inte vara äldre än 48 timmar (räknat 
från den tidpunkt då du tar testet till ankomsten till gränsövergångsstället); 

 
2. Vaccinationsintyg för personer som fick en andra dos COVID-19-vaccin mer än 14 
dagar före ankomsten till Kroatien. Undantagsvis, när det gäller ett vaccin som tas i en 
enda dos, ett intyg om mottagning av en enstaka dos om dosen mottogs mer än 14 
dagar innan man passerade statsgränsen; 
 

3. Presentation av ett positivt PCR-eller snabbt antigentest, som avses i stycke 1 i denna 
punkt, som bekräftar att personen har återhämtat sig från SARS-CoV-2-virusinfektion, 
där testet utfördes 180 dagar sedan och är äldre än 11 dagar från ankomstdagen till 
gränsövergången eller mot uppvisande av ett sjukdomsintyg  för COVID -19,utfärdat av 
läkare 

4.Utförd PCR-testning eller RAT-snabbt antigentestning på SARS-CoV-2 omedelbart efter 
ankomsten till Republiken Kroatien (på egen bekostnad), med skyldighet att hålla sig i 
isolering fram till ankomsten av ett negativt testresultat. Om testning inte kan utföras 
krävs självisolering under en period på tio (10) dagar. 

NYHET! 

Passagerare som kommer till Republiken Kroatien från EU / EES-länder / regioner eller 
Schengen-områden och kan uppvisa ett snabbt antigentest (RAT) och som planerar att 
stanna i Kroatien mer än 10 dagar, kommer inte längre behöva testas på nytt! 
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Personer som har fått bevis på vaccinet mot COVID-19 administrerat av 
medlemsstaterna (den första och enda dosen för Johnson & Johnson-vaccinet) mer än 
14 dagar tidigare är undantagna från skyldigheten att testa och självisolera vid 
ankomst till Republiken Kroatien. 

Om en person har återhämtat sig från COVID-19 och har ett läkarintyg eller ett positivt 
PCR eller snabbt antigen test (RAT) och har vaccinerats med minst en dos vaccin efter 
återhämtning, då är tiden denna person är undantagen från att presentera ett negativt 
PCR eller snabbt antigen test - RAT eller tvingad till självisolering förlängd till fem (5) 
månader efter vaccination. 

Inresa till Kroatien för Tredjelandsmedborgare 

Tredjelandsmedborgare får komma in i Republiken Kroatien om de uppfyller ett av 
ovanstående fyra villkor för inresa till Republiken Kroatien och uppvisar ett intyg om 
betalt boende på hotell, camping, privatboende, boende på en båt eller annan form av 
turistboende, respektive om de äger fastighet eller båt i Republiken Kroatien. 

Det är också viktigt att notera att detta beslut undantar barn under sju år (OBS! Ej 7 år  
fyllda), som reser tillsammans med en förälder / vårdnadshavare, från skyldigheten att 
presentera ett negativt testresultat och självisolering om föräldrar / vårdnadshavare 
har en negativ PCR eller ett snabbt antigentest (RAT), eller bekräftelse av vaccination 
eller har varit sjuka i COVID -19. 

OBSERVERA! 
Även om det är möjligt att komma in i Kroatien med ett (RAT)antigentest är det inte 
möjligt att komma in i Kroatien med vilken antigentest som helst. Bara test som 
föreskrivs på EU-nivå erkänns. Därför måste det erkända testet vara ett av de som listas 
på den gemensamma listan över snabba antigentest som erkänns av Europeiska 
unionens medlemsstater, publicerad av Europeiska kommissionen. Listan återfinns på 
sidorna 8-11 nedan:  
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-
19_rat_common-list_en.pdf  

ENTER CROATIA 
https://entercroatia.mup.hr/ 

Registrera gärna er ankomst till Kroatien genom EnterCroatia- onlineformuläret. 

"EnterCroatia" -online formuläret låter passagerarna korsa gränsen snabbare om all 
information är korrekt inskriven. Bekräftelsen av anmälan är dock inte ett inresetillstånd 
och har inget värde av det dokument som föreskrivs för att passera gränsen. 
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Nytt för i år är möjlighet att ladda upp sjukdomsintyg / vaccination / negativt test i 
systemet när man loggar in. Tillåtna format är följande: png, jpg, pdf och heic (upp till 5 
MB). 

Passagerare bör fortfarande ha resedokument med sig, och beroende på land / region 
de kommer ifrån och beroende på den epidemiologiska situationen, den bekräftelse som 
krävs (https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 ): 

1. intyg om vaccination eller bekräftelse av ett negativt resultat för COVID-19-testet eller 
återhämtning (beroende på vilka typer av godkända tester etc.) 

2. bekräftelse av anledningen till inresa till Republiken Kroatien, som t.ex. bekräftelse på 
bokning och betalt boende, vilket är fallet för inresor från länder utanför EU / EES 

 Vi vill också uppmärksamma er på att åtgärderna kan skilja sig åt i enlighet med 
instruktionerna och förslagen från dem lokala civilskyddsmyndigheterna, och alla 
epidemiologiska åtgärder inom varje län uppdateras dagligen på följande länk: 
https://www.koronavirus.hr/en  

 

Bra info samt svar på vanliga frågor hittas på Kroatiska Turistrådets hemsida: 

https://croatia.hr/en-GB/coronavirus-2019-ncov-q-and-a  

 

Info på engelska! 

https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 

 



 
Bekräftelse från Kroatiens Turist- och Idrottsministerium att de tillämpar regler för säker vistelse, vilket innebär 
att: 
 
- vi tillhandahålla ett säkerhetskit (Safety Kit - skyddsmasker, handskar, desinfektionsmedel) 
- vi desinficerar regelbundet allmänna ytor 
- vi städar lägenheterna/villorna efter överenskommelse med gästerna 
- vi tvättar och desinficerar sängkläder och handdukar för gästerna 
 
 


