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Zdravje potnikov je za agencijo zelo pomembno!

„ Zdrav potnik = zadovoljen potnik “



POZEJDON TURIZEM

• v turizmu prisotni od leta 2007

• organiziramo izlete, potovanja, letovanja, 
romanja, kongrese…

• specializirani za organizacijo križarjenj

• letno okoli 20.000 potnikov na izletih in 
potovanjih, okoli 1500 potnikov popeljemo na 
valove morskih in rečnih križarjenj

• izkušnje z organiziranjem skupinskih potovanj 
in križarjenj po vseh celinah in morjih



VLOGA AGENCIJE PRI ZAŠČITI ZDRAVJA POTNIKOV

 redno spremljamo tveganja za naše potnike

• pridobivanje informacij o varnosti potovanj na spletni 
strani MZZ

• preverjanje informacij o zdravstvenih tveganjih na spletni 
strani “Zdravi na pot in nazaj” in sodelovanje s 
strokovnjaki  NIJZ v ambulantah za potnike

• obveščanje potnikov o tveganjih ob prijavi in pred 
odhodom

 vsem potnikom priporočamo sklenitev 
zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini
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VLOGA AGENCIJE PRI ZAŠČITI ZDRAVJA POTNIKOV

 svetujemo pregled pri izbranem zdravniku, če ima 
potnik določene zdravstvene težave

 svetujemo obisk v ambulanti za potnike, če so 
potrebna določena cepljenja ali zaščita pred malarijo

 pri večjih skupinah, ki potujejo v manj razvite 
predele sveta, občasno organiziramo predavanja 
strokovnjaka pred odhodom

 pri potovanju zelo velikih skupin poskušamo 
zagotoviti zdravnika spremljevalca 
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VLOGA TURISTIČNEGA VODNIKA PRI ZDRAVJU 
POTNIKOV

 na poti opozarjamo potnike na previdnost:

• osebna varnost

• higiena rok (umivanje, razkuževanje – križarke)

• varna hrana in pijača 

• zaščita pred soncem 

• zaščita pred piki – repelenti

• …
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VLOGA TURISTIČNEGA VODNIKA

 pomoč  ob zdravstvenih težavah

• prva pomoč pri blažjih poškodbah  in težavah

• spremljanje potnika k zdravniku

• povezovanje z zdravstveno službo v domovini

• pomoč pri uveljavljanju zdravstvenega zavarovanja

• pomoč pri organizaciji povratka v domovino
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