
                                                         

 

 

Maatregelen in Kroatië 
 

 

 

• Bij een bezoek aan een winkel/supermarkt is het gebruik van een mondmaskertje 

verplicht. 

• Op het openbaar vervoer zijn mondmaskers eveneens verplicht. 

• Evenementen worden beperkt tot 100 personen en moeten voldoen aan de eisen 

qua hygiëne en social distancing. 

• De gebruikelijke regels ter preventie van covid-19 blijven van toepassing: dikwijls 

handen wassen, afstand bewaren en drukte vermijden. Er wordt aangeraden om 

binnen 2 m afstand te houden en buiten 1.5 m. 

• Terrassen van cafés en restaurants zijn open vanaf 1 maart. 

• Restaurants mogen maaltijden bereiden voor afhaling of levering. 

• Hotels en campings zijn open. 

• Restaurants van hotels en campings zijn enkel open voor gasten. 

• Winkels en winkelcentra blijven open maar moeten het maximum aantal klanten 

aangeven. Voor elke klant moet een ruimte van 4m² voorzien worden. 

• Bakkerijen dienen te sluiten om 22.00u. 

• Er is een verbod op de verkoop van alcohol tussen 22.00 en 6.00u. 

• Bij de sportevenementen die zijn toegestaan zijn ook toeschouwers toegelaten. 

• Bioscopen, musea en theaters zijn beperkt tot 25 personen en open tot 22.00u 



                                                         

 

 

• Geen repetities voor amateur- en kerkkoren. Geen kinderspeelzalen en dansscholen 

toegestaan. In bioscopen is geen verbruik van voeding toegestaan. 

• De bezettingsgraad van het openbaar vervoer mag niet meer bedragen dan 40% van 

de beschikbare zitplaatsen. Iedereen, ook personeel, is verplicht een mondmasker te 

dragen. 

• Op openbare evenementen zijn maximum 25 personen toegelaten en ze kunnen ten 

laatste tot 22.00u duren. 

• Privé bijeenkomsten worden beperkt tot 10 personen 

• Het is verplicht om in de openbare ruimte mondmaskers te gebruiken als het niet 

mogelijk is , 1.5m afstand te bewaren. 

• Huwelijksceremonies worden opgeschort. 

• Bij begrafenissen mogen maximaal 25 personen aanwezig zijn. Condoleances met 

nauw contact zijn niet toegestaan. 

• Religieuze diensten worden bij voorkeur via radio of tv gehouden of op andere 

manieren waardoor geen bijeenkomsten in de kerk noodzakelijk zijn. 
De maatregelen worden gecontroleerd door de civiele bescherming, de politie, de 
inspectiediensten en het hoofdkwartier van de Nationale civiele bescherming. 
 
 
Protocollen in Kroatië 
 
Protocol voor watertoerisme 
Protocol voor sport, recreatie e gezondheid 
Protocol voor attracties 
Protocol voor toeristen bureaus 
Protocol voor luchthavens 
Protocol voor restaurants en bars 
Protocol voor accommodaties 
 

https://www.safestayincroatia.hr/en/protocols/nautical
https://www.safestayincroatia.hr/en/protocols/sport-recreation-and-health
https://www.safestayincroatia.hr/en/protocols/attractions
https://www.safestayincroatia.hr/en/protocols/tourist-guides-tourist-agencies-and-tourist-information-centers
https://www.safestayincroatia.hr/en/protocols/travel-transfer
https://www.safestayincroatia.hr/en/protocols/restaurants-and-bars
https://www.safestayincroatia.hr/en/protocols/accommodation

