
Powitania na lotnisku „airport welcome” 

·       Używanie sprzętu ochronnego (prostej maski chirurgicznej, rękawiczek) przez obsługę,  przewodników 
oraz turystów. 
·       Środki antyseptyczne przy ladzie. 
·       Dokładne sprzątanie i dezynfekcja biurka.  
 
 
Dla autobusów turystycznych (transferowych i wycieczkowych) 
·       Używanie sprzętu ochronnego (prostej maski chirurgicznej, rękawiczek) przez kierowcę, przewodnika i 
osoby znajdujące się w pojeździe. 
·       Środki antyseptyczne na wejściu. 
·       Dokładne sprzątanie i dezynfekcja po każdym transferze. 
 
W hotelu 
Serwis świadczony w obiektach hotelowych (tj. serwis w pokoju, w barze, w strefach ogólnodostępnych, na 
plaży) może ulec zmianie i być ograniczany. Decyzję o ograniczeniach podejmowane są na bieżąco przez 
Zarząd obiektu, w zależności od sugestii i dyrektyw związanych z zasadami dystansu społecznego oraz 
standardami higieny i dezynfekcji. 
 
Zapobiegawcze środki kontroli 
·       Wszyscy turyści przed przybyciem do Grecji (co najmniej dwadzieścia cztery (24 h) godziny przed 
wejściem na pokład samolotu) są zobowiązani wypełnić formularz elektroniczny (PLF) podając w nim swoje 
dane osobiste, kontakt i dane o miejscu, w którym będą tymczasowo przebywać w Grecji.  
·        Po przylocie obsługa lotniska może losowo poddać pasażerów szybkim testom na obecność 
Covid-19. 
·        Turyści z pozytywnym wynikiem testu udają się na 14 dniową kwarantannę do wyznaczonego na ten 
cel hotelu. Hotele przeznaczone na kwarantannę będą dostępne w każdej ze stolic danego regionu. Jeśli 
bilet powrotny straci ważność, to turysta pokrywa opłatę za kupno nowego biletu i za transfer na lotnisko. 
·       Po powrocie turystów do swoich krajów ich stan zdrowia nie będzie już monitorowany przez państwo 
greckie. 
 
Muzea 
W muzeach i miejscach historycznych znajdujących się na świżym powietrzu wszyscy zwiedzający muszą 
być w maskach, niezależnie od tego, czy są zaszepieni, czy nie. 
Wycieczki do muzeów w budynkach zamkniętych nie są przez nas w tym sezonie organizowane, ze względu 
na obostrzenia max do 7 osób zwiedzających. Turyści, którzy chcieliby zorganizować sami wycieczkę do 
muzeum w budynku zamkniętym, zobowiązani są okazać certyfikat zaszczepienia lub negatywny wynik testu 
RT-PCR wykonanego 72h przed, lub antygenowego wykonany 48 h przed odwiedzinami w muzeum.

Bary/tawerny/sklepy
Jeśli chodzi o tawerny na świeżym powietrzu, restauracje, bary itp. nie ma żadnych ograniczeń. W przypadku 
restauracji, barów i tawern w budynkach zamkniętych, będą mogły z nich skorzystać tylko osoby 
zaszczepione lub posiadające negatywny wynik testu RT-PCR wykonanego 72h lub antygenowego 
wykonanego 24h przed. 
Istnieje prawdopodobieństwo, że do niektórych miejsc dostęp będą miały jedynie osoby zaszczepione. Zależy 
to od decyzji właściciela lokalu, który poinformuje o tym w jasny i widoczny dla odwiedzającego sposób przed 
wejściem do lokalu/sklepu. 
 


