
DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

A hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

AFGANISTAN CE

ALBANIJA CE

ALŽIRIJA CE

AMERIŠKA SAMOA

ANDAMANSKI IN 
NIKOBARSKI OTOKI

CE

ANDORA

ANGOLA CE

ANGVILA, MALI ANTILI 
(U.K.)

ANTARKTIKA

ANTIGVA IN BARBUDA CE

ARGENTINA

ARMENIJA

ARUBA, CURACAO, 
BONAIRE (NIZOZEMSKA)

CE

AVSTRALIJA                       Dec-Maj CE

AVSTRIJA

AZERBAJDŽAN

AZORSKI OTOKI           
(PORTUGALSKA)

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

B hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

BAHAMI CE

BAHRAJN CE

BANGLADEŠ Maj-Okt CE

BARBADOS CE

BELORUSIJA

BELGIJA

BELIZE CE

BENIN CE

BERMUDA (U.K.)

BOCVANA CE

BOLGARIJA 

BOLIVIJA CE

BOSNA IN        
HERCEGOVINA

BOŽIČNI OTOKI    
(AVSTRALIJA)

CE

BRAZILIJA

BRUNEJ CE

BURKINA FASO CE

BUTAN CE

BURUNDI CE

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

C hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

CIPER

COOKOVI OTOKI (NOVA 
ZELANDIJA)

DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

Č hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

ČAD CE

ČEŠKA 

ČILE 

ČRNA GORA

DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

D hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

DANSKA

DR KONGO CE

DEVIŠKI OTOKI, MALI 
ANTILI, (U.K. IN ZDA)

DŽIBUTI CE

DOMINIKA CE

DOMINIKANSKA 
REPUBLIKA,

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

E hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

EGIPT CE

EKVADOR                                        
Z GALAPAŠKIMI OTOKI                        

EKVATORIJALNA GVINEJA CE

ERITREJA CE

ESTONIJA 

ETIOPIJA CE

DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

F hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

FALKLANDSKI OTOKI 
(MALVINSKI OTOKI,  U.K.)

FERSKI OTOKI                  
(DANSKA)

FIDŽI CE

FILIPINI CE

FINSKA

FRANCIJA

FRANCOSKA GVAJANA 
(FRANCIJA)

CE

FRANCOSKA POLINEZIJA CE

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

G hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

GABON CE

GAMBIJA CE

GANA CE

GIBRALTAR (U.K.)

GRČIJA 

GRENADA CE

GRENLANDIJA           
(DANSKA)

GRUZIJA 

GUAM 
(ZDA)

GUADELUPE,                      
MALI ANTILI  (FRANCIJA)

CE

GVAJANA CE

GVATEMALA   CE

GVINEJA CE

GVINEJA BISSAU CE

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

H hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

HAITI CE

HAVAJI (ZDA)

HONDURAS CE

HONG KONG  
(KITAJSKA)

HRVAŠKA 

DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

I hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

INDIJA                        CE

INDONEZIJA CE

IRAK CE

DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

J hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

JAMAJKA CE

JAPONSKA Jul-Okt

JEMEN 

JORDANIJA CE

JUŽNA AFRIKA CE

JUŽNA KOREJA Maj-Okt

JUŽNI SUDAN

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

K hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

KAJMANSKI OTOKI, MALI 
ANTILI, (U.K.)

KAMBODŽA CE

KAMERUN CE

KANADA 

KANARSKI OTOKI      
(ŠPANIJA)

KATAR 

KAZAHSTAN CE

KENIJA CE

KIRGIZIJA CE

KIRIBATI CE

KITAJSKA Jun-Okt CE

KOKOSOVI (KEELING) 
OTOKI (AVSTRALIJA)

CE

KOLUMBIJA CE

KOMORI                   

KONGO CE

KOSOVO

KOSTARIKA CE

KUBA CE

KUVAJT 

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

L hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

LAOS CE

LATVIJA 

LESOTO CE

LIBANON 

LIBERIJA CE

LIBIJA CE

LIECHTENSTEIN 

LITVA 

LUKSEMBURG 

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

M hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

MACAO (KITAJSKA) Jun-Okt

MAKEDONIJA 

MADAGASKAR CE

MADEIRA 
(PORTUGALSKA)

MADŽARSKA 

MALAVI CE

MALDIVI CE

MALEZIJA CE

MALI CE

MALTA CE

MAROKO 

MARŠALOVI OTOKI 

MARTINIQUE, MALI 
ANTILI (FRANCIJA)

CE

MAVRETANIJA CE

MAURITIUS CE

MAYOTTE, KOMORI 
(FRANCIJA)

CE

MEHIKA CE

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

M   NADALJEVANJE hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

MIKRONEZIJA

MJANMAR Maj-Okt CE

MOLDAVIJA 

MONAKO 

MONGOLIJA 

MONTSERRAT,                 
MALI ANTILI (U.K.)

CE

MOZAMBIK CE

DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

N hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

NAMIBIJA CE

NAURU CE

NEMČIJA 

NEPAL Jun-Okt CE

NIGER CE

NIGERIJA CE

NIKARAGVA

NIUE (NOVA ZELANDIJA) CE

NIZOZEMSKA 

NORVEŠKA 

NOVA KALEDONIJA  
(FRANCIJA)

CE

NOVA ZELANDIJA

DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

O hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

OMAN CE

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

P hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

PAKISTAN CE

PALAU

PANAMA CE

PAPUA NOVA GVINEJA

PARAGVAJ CE

PERU

PITCAIRN OTOKI (U.K.) CE

POLJSKA

PORTUGALSKA

PORTORIKO (ZDA)

DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

R hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

REUNION (FRANCIJA) CE

ROMUNIJA

RUANDA CE

RUSIJA

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

S hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

SAINT KITTS IN NEVIS CE

SAINT LUCIA              CE

SAINT PIERRE IN 
MIQUELON  (FRANCIJA)

SAINT VINCENT  
IN GRENADINI

CE

SALOMONOVI OTOKI CE

SALVADOR CE

SAMOA CE

SAN MARINO

SAO TOME IN PRINCIPE CE

SAUDOVA ARABIJA CE CE

SEJŠELI CE

SENEGAL CE

SEVERNA KOREJA Maj-Okt CE

SEVERNI MARIANSKI 
OTOKI (ZDA)

SIERRA LEONE CE

SINGAPUR CE

SIRIJA 

SLONOKOŠČENA OBALA CE

SLOVAŠKA

SLOVENIJA

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

S NADALJEVANJE hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

SOMALIJA CE

SRBIJA

SREDNJEAFRIŠKA 
REPUBLIKA

CE

SUDAN CE

SURINAM CE

SVAZI CE

DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

Š hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

ŠPANIJA                                       
(Z BALEARSKIMI OTOKI)   

ŠRI LANKA CE

ŠVEDSKA 

ŠVICA 

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

T hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

TADŽIKISTAN 

TAJSKA CE

TAJVAN Maj-Okt

TANZANIJA CE

TOGO CE

TOKELAU 
(NOVA ZELANDIJA) 

TONGA

TRINIDAD IN TOBAGO CE

TUNIZIJA 

TURČIJA 

TURKMENISTAN 

TUVALU

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

U hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

UGANDA CE

UKRAJINA 

URUGVAJ 

UZBEKISTAN 

DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

V hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

VANUATU

VELIKA BRITANIJA 

VELIKONOČNI OTOKI    
(ČILE)

VENEZUELA CE

VIETNAM CE

VZHODNI TIMOR  
(TIMOR - LESTE)

CE

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         



DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

Z hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

ZAHODNA SAHARA

ZAMBIJA CE

ZDRUŽENE DRŽAVE  
AMERIKE

ZDRUŽENI ARABSKI  
EMIRATI

ZELENORTSKI 
(KAPVERDSKI) OTOKI

CE

ZIMBABVE CE

DRŽAVE Cepljenje proti bolezni

W hepatitis     A hepatitis     B
japonski 

encefalitis
klopni 

meningitis
meningok. 
meningitis

otroška 
paraliza

rumena 
mrzlica

steklina   tetanus
trebušni 

tifus

WAKE ISLAND (ZDA)

WALIS IN FORTUNA 
OTOKI (FRANCIJA)

CE

datum:  02.11.2017

pripravila:
Ondina Jordan MarkočIč, NIJZ OE 
LJUBLJANA
Zoran Simonović, NIJZ OE MARIBOR

I. OBVEZNA ZAŠČITA ZA POTNIKE          
          
CEPLJENJE PROTI RUMENI MRZLICI
          
CE cepljenje je obvezno za vstop v ciljno državo za potnika,  ki potuje iz države, kjer imajo rumeno mrzlico 
 (ali je v tranzitu na letališču države, kjer imajo rumeno mrzlico)*

CE cepljenje je obvezno  za vstop v ciljno državo za vse potnike, ne glede od kod prihajajo*
         
 označuje državo, ki ima na nekaterih področjih tveganje za rumeno mrzlico in z vstopom na ta področja je za slovenske potnike cepljenje obvezno**    
     
 označuje državo, ki ima povsod tveganje za rumeno mrzlico, zato je za slovenske potnike cepljenje obvezno**         
 
Ob cepljenju proti rumeni mrzlici se izda certifikat, zaščita pred boleznijo je doživljenjska, veljavnost certifikata pa začne 10 dni po cepljenju.      
*  zahteva ciljne države, kamor potnik potuje;          
** zahteva Slovenije na podlagi veljavnega programa cepljenja in zaščite z zdravili za slovenske potnike v mednarodnem prometu;       
   
         
II. PRIPOROČENA ZAŠČITA (CEPLJENJE) ZA POTNIKE

CEPLJENJE PROTI HEPATITISU A, HEPATITISU B, JAPONSKEMU ENCEFALITISU, KLOPNEMU MENINGITISU, MENINGOKOKNEMU MENINGITISU, STEKLINI, TETANUSU, TREBUŠNEMU TIFUSU 
         
  cepljenje priporočamo določenim skupinam potnikov (upoštevaje zdravstveno stanje, dolžino potovanja, predel potovanja, način potovanja, poklicno izpostavljenost, itd…  
       
  cepljenje priporočamo vsem, ki potujejo na področja z večjim tveganjem za pojav bolezni pri ljudeh oziroma živalih in/ali so prisotni vektorji-prenašalci teh bolezni   
      
CE  za vstop v državo je obvezen certifikat o cepljenju         


