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КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО 
КОРОНА ВИРУС 

Ппчитувани патници, партнери, пријатели, 
Би сакале да ве инфпрмираме дека буднп гп следиме развпјпт на спстпјбата сп вируспт 
COVID-19, какп вп Македпнија така и ппширпкп. Свесни сме за деликатнпста на 
ситуацијата пспбенп вп пбласта на патуваоата и ве уверуваме дека безбеднпста  на 
клиентите ппединци, нашипт перспнал, какп и заедницата е наш највиспк припритет. 
Вп прпдплжение прилпжуваме некпи инфпрмации вп фпрма на прашаоа и пдгпвпри пд 
пбласта на туризмпт кпи мпже да бидат пд кприст на нашите ппстпечки и/или идни 
клиенти. 
Веруваме дека какп и вп мнпгу други ситуации дп сега, така и пвпј пат ќе најдеме сила, 
верба и начин да гп надминеме пвпј предизвик и прпдплжиме сп заедничките 
активнпсти. А дп тпгаш, уживајте вп друштвптп на најблиските, нештп штп за мнпгу пд нас 
стана реткпст вп изминатите гпдини. 

 

Какп да се заштитам пд “Covid-19” (Кпрпнавирус)? 
Ве спветуваме да ги следите ппследните преппраки пд надлежните јавни здравствени 
институции кпи мпжете да ги прпнајдете пвде: 
http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/ 
https://www.iph.mk/ 
Впеднп, дпкплку се напдате вп друга држава Ве мплиме инфпрмирајте се и следете ги 
инструкциите и преппраките издадени пд лпкалните надлежни служби. 
 

Дали е безбеднп да се патува? 
Безбеднпста и здравјетп вп пвие мпменти се пд највиспк припритет за нас. Дпкплку планирате 
да патувате вп мнпгу скпрп време, Ве мплиме редпвнп и внимателнп да ги следите 
преппраките и инструкциите на надлежните пргани. Сп пглед на прпменливпста и 
динамичнпста на спстпјбите и преппраките, какп кај нас така и вп другите држави, предлагаме 
да се пбидете да гп пдлпжите патуваоетп, пспбенп дпкплку истптп треба да се реализира 
дпдека траат специјалните владини мерки за претпазливпст.  
 

Дали треба да гп пткажам мпјпт патуваое? 
Патуваоетп треба да гп пткажете или истптп ќе биде пткажанп пд наша страна дпкплку 
наспките на надлежните пргани се такви или дпкплку самите прпвајдери на услуги 
(авипкпмпании, хптели, превпзници, итн.) дпнесат пдлука за прекин на услугите.  
Дпкплку за регипнпт и перипдпт на Вашетп патуваое нема кпнкретни рестрикции за патуваое 
издадени пд надлежните пргани, ниту има актуелни дпмашни или надвпрешни мерки кпи би 
ја спречиле реализацијата на Вашетп патуваое, ние преппрачуваме да не гп пткажувате. Нп вп 

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/
https://www.iph.mk/
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случај патникпт сепак да пдлучи да ппднесе бараое за птказ на пптврден аранжман, истптп ќе 
биде третиранп регуларнп спгласнп закпнските пдредби и ппштите услпви на патуваое, 
секакп сп целпснп разбираое на пкплнпстите кпи дпвеле дп таквата пдлука. Важнп е да се 
наппмене дека за секпј птказ или прпмена на патуваое преку нашата агенција мпра да не 
инфпрмирате навременп. Превземаое на сампиницијативни активнпсти мпже да дпведат дп 
ппследици кпи не би мпжеле да ги кпнтрплираме и/или санираме. 
 

Вп изминатите 15 дена имам ппсетенп држава пд виспк или среден ризик, а 
треба да патувам преку агенцијата вп наредните 14 дена, кпи ми се ппциите? 
Листа на држави ппделени сппред ризик пд Кпрпнавирус мпжете да најдете на страната на 
Министерствп за Здравствп на Република Северна Македпнија. 
http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/ 
Вп случај да не сте вп мпжнпст да гп реализирате Вашетп скпрешнп патуваое бидејќи 
непдамна сте ппсетиле држава пд виспк или среден ризик, ве мплиме вп најскпр рпк да не 
кпнтактирате директнп сп тпчни ппдатпци и дпказ каде и кпга сте патувале (пп пптреба мпже 
да ви бидат ппбарани и дппплнителни дпкументи), а ние ќе направиме наппри да гп 
пткажеме Вашетп следнп патуваое сп минимални кпнсеквенци. Впеднп Ве инфпрмираме 
дека треба задплжителнп да се пријавите и на засегнатите здравствени служби и да ги 
следите нивните преппраки за сампизплација и други ппнатампшни чекпри. 
Притпа би сакале да нагласиме дека Аурпра какп кпнсплидатпр на туристички услуги (пакет 
аранжмани, хптелски и/или авипнски резервации) не ги креира правилата на птказ, пднпснп 
истите се динамични и предмет на пдпбруваое и пптврда пд страна на прпвајдерите на 
услугите. Оспбенп специфична е динамиката на прпмена на ппстпечки резервации на 
авипнски билети. Некпи авипкпмпании имаат пплитика на рефундација на средства, други на 
бесплатна прпмена на датуми на патуваое, некпи мпже да се ппригидни при бараоата за 
птказ. Сличнп е и сп хптелските резервации и / или други услуги. Затпа, Ве мплиме 
кпнтактирајте сп нашипт стручен перспнал и сп трпение причекајте за пптималнп решение на 
нпвпнастанатата спстпјба. 
Аурпра Турс какп Ваш партнер – прганизатпр на патуваоа ќе направи се да ве инфпрмира и да 
да излезе вп пресрет при прпцеспт на птказ или пдлпжуваое на патуваоетп, медутпа 
евентуални финансиски задршки и/или штети вп фпрма на реални неизбежни трпшпци 
причинети пд птказпт, пстануваат на терет на патникпт, спгласнп ппштите услпви. Вп случај на 
спгласнпст и пптврда за финансиска рефундација, ве инфпрмираме дека истата ќе биде 
реализирана пткакп на агенцијата истата ќе и биде исплатена пд страна на прпвајдерпт. 
 

Авипкпмпанијата гп пткажа / прпмени расппредпт на мпјпт лет, штп е следнп? 
Авипнскипт превпз е специфична материја за кпја важат ппсебни правила и услпви. Дпкплку 
дпјде дп прпмена на резервација на авипнски билет издаден вп Аурпра Турс, Ве мплиме 
стапете вп кпнтакт сп нашите стручни служби пд авипшалтер кпи ќе ги прпверат и пбразлпжат 
мпжнпстите кпи Ви се на распплагаое и ппнатампшните чекпри. Дпкплку Вашетп патуваое е 
веќе заппчнатп, Ве мплиме прпверете и ппчитувајте ги наспките кпи ќе ви ги дадат 
авипкпмпаниите или сппдветните аерпдрпмски служби. 
 

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/
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Дали треба да бидам загрижен за мпјпт пдмпр? 
Целпснп сме свесни дека спстпјбата сп Кпрпнавирус мпже да предизвика пдредена 
несигурнпст и неизвеснпст ппврзана сп патуваоата, а спстпјбата, преппраките и мерките се 
менуваат пд мпмент вп мпмент. Од таму и загриженпста е разбирлива и пправдана. 
Какп директнп засегнати ние пдблиску гп следиме развпјпт на спстпјбите и Ве увериме дека 
не би ризикувале жртвуваое на здравјетп на патниците преку реализација на пакет аранжман 
дпкплку за државата / регипнпт кпј е предмет на патуваое има рестрикција или забрана за 
патуваое издадена пд надлежните државни пргани, или пак дпкплку внатрешните наспки вп 
државата налпжуваат да не се патува. Вп такпв случај аранжманпт ќе биде пткажан а 
уплатените средства  ќе бидат пренаспчени или рефундирани вп спгласнпст сп ппштите 
услпви за патуваое – вп целпсен изнпс или изнпс намален за реалните трпшпци прпизлезени 
пд пткажуваоетп на аранжманпт (дпкплку ги има) за кпи агенцијата какп прганизатпр е 
пбврзана да ги плати без правп на рефундација.  
 

Имам резервација за летен пдмпр кпја сакам да ја пткажам заради страв пд 
развпјпт на спстпјбите сп Кпрпнавирус вп државата каде штп живеам и/или 
државата каде штп треба да птувам. Дали да гп пткажам пдмпрпт и на кпј начин? 
Вп ваква ситуација се надеваме дека Вашипт пдмпр нема да гп пткажете какп резултат на 
избрзана панична реакција и наш предлпг е да се има трпение, нп секакп крајната пдлука е 
дискреципнп правп на секпј патник. За птказ на аранжман пптребнп и задплжителнп е 
патникпт да дпстави писмена изјава дека гп пткажува дпгпвпренипт аранжман; Групни 
ппткази, пткази на телефпн, или пткази без писмена изјава не се прифаќаат.  
Она штп треба да се знае и има предвид при нпсеоетп пдлука за птказ заради кпрпнавируспт 
е дека сите преппраки и рестрикции за патуваое издадени пд надлежни пргани имаат 
лпкациска и временска рамка вп кпја имаат важнпст.  
Летните аранжмани вп прганизација на Аурпра пстануваат вп регуларен план за 
реализација и дп пвпј мпмент не се планира птказ на ниту една летна прпграма заради 
Кпрпнавирус. Ние секакп активнп ќе прпдплжиме да гп следиме развпјпт на настаните и 
преппраките кпи би мпжеле да влијаат на нашата туристичкп – аранжманска летна ппнуда. 
Дпкплку дпјде дп прпмена и ние какп агенција не сме вп мпжнпст да гп реализираме Вашипт 
пдмпр, Ве инфпрмираме дека навременп ќе Ве кпнтактираме и ќе ги пбразлпжиме причините 
и ппнатампшните мпжнпсти, вклучувајќи ја мпжнпста за рефундација на средствата и/или 
пренамена за друг аранжман. 
Сппред наведенптп, евентуални пткази на пптврдени ппстпечки резервации пд страна на 
клиенти ќе бидат третирани спгласнп регуларните птказни прпцедури и пдредби наведени вп 
ппштите услпви на патуваое. Би сакале да ги инфпрмираме патниците дека птказ на 
резервации на упит направени вп “ран букинг” - перипд кпга важат ппсебни ценпвни и услпви 
за резервација или птказ, мпже да ппвлечат финансиски задршки - пенали кпи ќе треба да 
бидат ппкриени пд страна на клиентпт.  
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Штп дпкплку се случи Кпрпнавирус да се шири вп хптелпт / респртпт вп кпј 
престпјувам? 
Ве мплиме внимателнп и целпснп да ги следите преппраките и инструкциите кпи се 
спрпведуваат вп хптелпт и државата каде штп се напдате. 
Дпкплку развиете симптпми, кплку и да се лесни, Ве мплиме инфпрмирајте ги и следете ги 
наспките кпи ќе ги дпбиете пд лпкалните здравствени власти. Секакп Ве замплуваме да 
бидете и вп редпвен кпнтакт сп нас. 
 

Туку штп се вратив пд пдмпр, дали треба да се сампизплирам? 
Најверпјатнп нема да треба, вп зависнпст пд државата каде сте патувале, нп заради 
менливпста на спстпјбите наш спвет е да ги следите ппследните актуелни преппраки на 
надлежните здравствени пргани.  
 

Каквп ќе биде рабптнптп време на агенцијата и кпму да се пбратам вп врска 
мпетп патуваое вп итни ситуации? 
Спгласнп ппследните преппраки, вп перипдпт кпј следува прпдажните места на Аурпра Турс 
мпже да рабптат сп ппинакпв (скратен) рабптен режим пд редпвнипт. Дпкплку имате итна 
пптреба да разгпварате сп наш агент вп врска Ваша резервација преку Аурпра, а рабптнптп 
време е ппминатп или канцелариските телефпни се вп мпментпт недпстапни, Ве мплиме 
кпристете ги следниве мпбилни кпнтакт брпеви (самп за итни ситуации и самп за патници и 
резервации преку Аурпра): 
+389 75 432 872 
+389 75 455 139  
+389 75 498 423 – Самп за авипнски билети 
Секакп мпжете да не кпнтактирате и преку мејл на следниве адреси: 
info@aurora.com.mk 
aviobileti@aurora.com.mk  
 
 
Аурпра Турс - Скппје 
16.03.2020 
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