УЛАЗАК У СРБИЈУ СА PCR ТЕСТОМ
четвртак, 14. јануар 2021.

Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, од 14.
јануара 2021. године, лицима која долазе у Републику Србију из свих држава света, изузе
в из Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике
Северне Македоније и Црне Горе
, дозвољен је улазак у Републику Србију само ако поседују негативан RT-PCR тест на
присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 48 часова, издат од стране референтне
лабораторије државе из које долазе, односно из које улазе у Републику Србију.
Лицима која долазе из САД уместо негативног RT-PCR теста признаје се, под истим
условима, негативан Антиген FIA Rapid test.
Уколико постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, а које се не може
приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао
предвидети, избећи или отклонити (кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и
сл.), онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију.
Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен
привремени боравак или стално настањење у Републици Србији који долазе из свих
држава света, изузев из Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике
Бугарске, Републике Северне Македоније и Црне Горе, а не поседују негативан
RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне
лабораторије државе из које долазе, односно улазе у Републику Србију, односно лицима
која долазе из САД, негативан Антиген FIA Rapid тест, не старији од 48 часова од датума
издавања резултата, приликом пасошке контроле уручује се писано обавештење –
здравствено упозорење о обавези придржавања мере карантина у кућним условима у
трајању од 10 дана од дана преласка државне границе и упозоравају се на обавезу
пријављивања надлежној COVID амбуланти или територијално надлежном заводу за јавно
здравље у року од 24 часа од часа преласка државне границе путем електронске пријаве
на електронску адресу:
www.e
-zdravlje.gov.rs
Више информација можете наћи овде .
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