PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE PODRÓŻUJĄCYCH DO BUŁGARII.


Podróżni przybywający do Bułgarii powinni posiadać negatywny test na obecność
koronawirusa typu PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem do kraju lub
negatywny wynik szybkiego testu antygenowego na COVID-19 przeprowadzonego do 48
godzin przed wjazdem do kraju, liczonego od daty badania wpisanej do dokumentu.

Czas liczy się od momentu pobrania wymazu. Dokument musi zawierać: imię i
nazwisko osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane
placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe),
datę przeprowadzenia testu PCR lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19,
zapisane alfabatem łacińskim oraz wynik negatywny (NEGATIVE), umożliwiający
interpretację dokumentu.


Dowód negatywnego wyniku testu nie jest jednak wymagany w przypadku wszystkich
podróżnych, którzy zakończyli szczepienie (tj. minęło 14 dni pełnych od ostatniego
szczepienia, w zależności od wymaganych dawek) i posiadają Certyfikat szczepienia.
Certyfikat musi zawierać:imię i nazwisko osoby zapisane alfabetem łacińskim, zgodnie z
dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, datę urodzenia, daty podania
odpowiednich dawek szczepionki, nazwę handlową i numer serii szczepionki, nazwę
wytwórcy/posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wskazanie kraju, z którego
zostało ono wydane, nazwę właściwego organu wydającego. (zaświadczenie o
szczepieniu można pobrać w Polsce ze strony pacjent.gov.pl,)



Dowód negatywnego wyniku testu nie jest wymagany, jeśli
podróżny przeszedł zakażenie koronawirusem (COVID -19)i posiada dokument
wystawiony od 15 do 180 dni od daty pozytywnego wyniku testu PCR lub szybkiego
testu antygenowego na COVID-10. Dokument musi zawierać:imię i nazwisko osoby
zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane placówki medycznej
wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia
testu PCR lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19, zapisane alfabatem
łacińskim (PCR lub RAT) oraz wynik pozytywny (POSITIVE), umożliwiający
interpretację dokumentu.



Indywidualna cena testu PCR to ok. 280 zł. , testu antygenowego to koszt ok. 120 zł.



Przed ewentualną kwarantanną po powrocie do Polski chroni wykonanie testu
antygenowego. Należyto zrobić w ciągu 48 godzin od powrotu do kraju. Uniknie się
wówczas kwarantanny.Szczegóły znajdziemy pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualnezasady-i-ograniczenia



W związku ze spadającą liczbą zachorowań należy spodziewać się zmiany przepisów na
korzyść podróżujących. Prosimy o śledzenie aktualnych informacji wyjazdowych.



Ubezpieczenie uczestników wyjazdu będzie obejmowało Covid 19. Szczegóły
ubezpieczenia - OWU zostaną zamieszczone na stronie biura: grzeskowiczbt.pl



Nazwa akceptowanych testów antygenowych/Producent:

Nazwa testu

Producent

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test

Abbott Rapid Diagnostics

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag

AMEDA Labordiagnostik
GmbH

BD Veritor System for Rapid Deteciton os SARSCoV-2

Becton Dickinson

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold
immunochromatography)

Beijing Lepu Medical
Technology

BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS

BIOSYNEX SWISS SA

CerTest SARS-CoV-2 CARD TEST

CerTest Biotect S.L.

Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

Hangzhou Clongene Biotech

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)

Healgen Scientific Limited

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test

LumiraDX UK LTd

NADAL COVID -19 Ag Test

nal von minden GmbH

Sofia 2 SARS Antigen FIA

Quidel Corporation

STANDARD F COVID-19 Ag FIA

SD BIOSENSOR, Inc.

STANDARD Q COVID-19 Ag Test

SD BIOSENSOR, Inc.

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test

Siemens Healthineers

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test card

Xiamen Boson Biotech Co

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)

Zhejiang Orient Gene Biotech
Co.Ltd

