PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE PODRÓŻUJĄCYCH DO GRECJI.


Podróżni przybywający do Grecji powinni posiadać negatywny test na obecność
koronawirusa typu PCR (zaświadczenie powinno zostać sporządzone w j.
angielskim) z laboratorium testowego. Test należy przeprowadzić nie później niż 72
godziny przed przybyciem.(Grecja 03.08). Czas liczony jest od momentu pobrania
wymazu. Jest on obowiązkowy dla wszystkich turystów.



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 świadectwo
szczepienia. Zaświadczenie musi być wystawione w j. angielskim i powinno być
wydane przez organ administracji publicznej i przynajmniej zawierać informacje:
nazwisko i imię, rodzaj/nazwę szczepionki, daty podania dawek, oznaczenie
wystawcy szczepienia (zaświadczenie o szczepieniu można pobrać w Polsce ze
strony pacjent.gov.pl,| w Grecji ze strony www.gov.gr)



Dowód negatywnego wyniku testu nie jest wymagany, jeśli
podróżny przeszedł zakażenie koronawirusem (COVID -19) w ciągu ostatnich 9
miesięcy. Można to udowodnić za pomocą świadectwa wydanego przez
organ publiczny lub certyfikowane laboratorium. Inną opcją jest zaświadczenie o
pozytywnym wyniku testu molekularnego PCR, potwierdzające, że zakażony
wyzdrowiał. Dokument potwierdzający zachorowanie na COVID-19 powinien
wskazywać datę od dwóch do dziewięciu miesięcy po chorobie przed przybyciem do
w/w krajów.



Wszystkie osoby przybywające do Grecji są zobowiązane do wypełnienia
formularza PassengerLocator Form (PLF) na stronie travel.gov.gr nie później niż o
23:59 dnia poprzedzającego przybycie do Grecji. Po wypełnianiu formularza PLF
wygenerowany zostanie kod QR, który należy okazać przy odprawie biletowej oraz
przy przekraczaniu granicy z Grecją (drogą powietrzną, lądową i morską). Kod należy
wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej, by służby graniczne mogły go
zeskanować. W formularzu PLF należy podać adres pobytu w Grecji lub plan podróży
na najbliższe 7 dni. Każdy dorosły oraz każde dziecko powinno posiadać własny kod
QR. Za brak powyższego formularza władze greckie mają prawo nałożyć na
podróżnego grzywnę w wysokości 500 euro.



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



Przed ewentualną kwarantanną popowrocie 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



Na powrót z Grecji do Polski proszę zabezpieczyć 5 Euro naewentualny test
antygenowy. Pozostałą część opłaty pokrywa właściciel hotelu.



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

