TOP 10 NASVETOV ZA VARNEJŠE POTOVANJE
V TUJINI
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PREVERI, KAKŠNE SO RAZMERE V DRŽAVI, KAMOR SE ODPRAVLJAŠ.
Uporabi vse možne vire: internet, turisti č ne vodi č e, revije ... Spletna stran MZZ ti ponuja
osnovne nasvete v zvezi z varnostjo potovanj na tvojo destinacijo in zanimive povezave.

PREVERI, ALI IMAŠ VELJAVNI POTNI LIST.
Mogo č e lahko potuješ tudi z osebno izkaznico. To lahko preveriš tudi na spletni strani
MZZ. Pametno je, da narediš kopijo potnega lista ali osebne, izkaznice ali pa skeniran
dokument hraniš na svojem elektronskem naslovu. Kakšna fotka za osebni dokument
tudi ne bo odve č .

PREVERI, ALI RABIŠ VIZO.
Kje jo dobiš? Ponavadi se obrneš na veleposlaništvo države, kamor potuješ. Kontakte
veleposlaništev najdeš na spletni strani MZZ (rubrika Predstavništva po svetu).

PREVERI, ALI JE V DRŽAVI VELEPOSLANIŠTVO RS.
Ne pozabi si zapisati naših telefonskih številk. Kaj pa, č e ga ni? Lahko se obrneš na
katerokoli veleposlaništvo držav č lanic EU v državi, kjer si, zato si izpiši tudi njihove
kontaktne informacije. Si vedel, da ima MZZ tudi dežurno službo, ki je ves č as dosegljiva?

OBVEZNO SI PRISKRBI TUDI ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE.
Nikoli ne veš, kaj se ti lahko zgodi in kdaj boš rabil zdravnika, kar pa ni zastonj.S sabo
vzemi nekaj osnovnih dovoljenih zdravil!
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PREVERI, ALI JE PRIPOROČLJIVO/OBVEZNO, DA SE CEPIŠ.
Nasvet ti bodo prav radi dali na Inštitutu za varovanje zdravja ali v Ambulantah za
potnike. Imajo tudi zanimivo spletno stran »Zdravi na pot in nazaj«, kjer lahko za
posamezno državo preveriš obvezna cepljenja.

PREVERI, ALI JE LETALSKA KARTA VELJAVNA,
Č e potuješ z avtom, preveri, da je vse v redu – zavarovanje, servis ... Potrebuješ
mednarodno vozniško dovoljenje? Za ve č informacij se obrni na AMZS. Spoštuj cestno
prometne predpise tuje države, da ne bo nesre č e ali kazni.

PROSTOVOLJNO LAHKO IZPOLNIŠ OBR. PODATKI O POTOVANJU
sploh č e potuješ na bolj »adrenalinske« destinacije. Obrazec najdeš na spletni strani MZZ.
Tako te bo MZZ brez težav našlo v primeru naravne nesre č e ali izbruha nasilja. Tudi, č e
bi kdo od svojcev ali prijateljev sprožil postopke, ker se ne javljaš, bo MZZ s temi
osnovnimi podatki lažje za č elo poizvedbe in iskanje.

SPOŠTUJ OBIČAJE IN ZAKONE DRŽAVE, KJER SI…
... bivanje v zaporu ni nikoli prijetno!

PAZI NASE!
Bodi odgovoren in naredi vse, kar lahko, za svojo varnost.

