
 
Granice Bułgarii są już otwarte dla podróżnych z krajów strefy Schengen, w tym z Serbii.  
Podróżny powinien podpisać deklarację przy wjeździe do kraju. 
 
Obowiązkowe jest noszenie masek w sklepach, w pomieszczeniach publicznych i w transporcie 
publicznym. Noszenia masek w restauracjach i miejscach rozrywkowych  jest to wymagane również                  
od personelu.  
 
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa i jego przenoszeniu, wszystkie służby podejmą szereg 
nowych standardów i środków ochrony zgodnie z zasadami dystansu społecznego oraz standardami 
higieny i dezynfekcji, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia Bułgarii, ze szczegółowymi 
przepisami dla różnych sektorów działalności, które w różnych momentach otwierają się na turystów. 
Zamknięte pozostają dyskoteki i kluby nocne znajdujące się wewnętrz. 
 
Powitania na lotnisku „airport welcome”: 
- nasi przedstawiciele będą przez cały czas nosić maski ochronne na twarzy, 
- utrzymaj dystans społeczny minimum 1,5 m, 
- biurko powitalne MTS będzie dokładnie dezynfekowane i sprzątanie.  
 
Transfer  
Higiena kierowców, procedury oddechowe i społeczny dystans 

- mycie rąk i higiena dróg oddechowych, 
- dystans społeczny min 1,5 metra. 
Sprzęt ochrony osobistej (PPE) 
- maski i rękawiczki dla kierowców * 
* Noszenie maski ochronnej oraz rękawiczek przez kierowców transferów turystycznych nie są 
obowiązkowe, ale są zalecenie przez Regionalne Ministerstwo Zdrowia w Bułgarii, dlatego 
przewoźnicy zastosują się do niego, aby zapewnić bezpieczeństwo turystom.  
Pojazd 
- Dokładne sprzątanie i dezynfekcja po każdym transferze, 
- środki antyseptyczne będą dostępne dla klientów. 
 
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. 

„info meeting”: 
- przedstawiciele zaproponują gościom zorganizowanie wirtualnych spotkań zamiast spotkań twarzą 

w twarz, 
- jeśli spotkania będą odbywać się stacjonarnie w hotelu, przedstawiciel zorganizuje przestrzeń, aby 

zapewnić minimum 1,5 m odległości między gośćmi. 
 
W przypadku objawów covid-19: 
- jeśli dana osoba odczuwa jakiekolwiek objawy związane z covid-19, nie powinna opuszczać hotelu. 
- powinni izolować się w pokoju i zadzwonić do recepcji hotelu, która z kolei powinna powiadomić 
firmę medyczną, z którą zawarła umowę, regionalną inspekcję zdrowia lub karetkę pogotowia (112). 
- hotel musi wyznaczyć tylko jednego pracownika, który będzie pomagał osobie do przybycia 
pracowników służby zdrowia.  

 



- hotel powinien zapewnić osobie maskę i inny dostępny sprzęt ochronny. 
- jeśli nie ma Cię w hotelu i odczuwasz jakiekolwiek objawy zadzwoń: 112 

Uwaga: Zgodnie z najnowszym protokołem ustanowionym przez bułgarskie Ministerstwo Turystyki we 
współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, po ustanowieniu w 
obiekcie zakwaterowania turysty z covid-19, który ma łagodne objawy, zostaną zastosowane praktyki 
zatwierdzone dla krajów Unii Europejskiej. Wytyczne w tej części będą aktualizowane etapami do 
początku pełnego sezonu letniego, zgodnie z etapami otwierania granic na podróżowanie z 
dozwolonymi krajami. Konkretne kroki, które hotelarz musi podjąć w takim przypadku, zostaną 
określone na miejscu przez władze medyczne, zgodnie z indywidualnym przypadkiem. 

14-dniowa kwarantanna obejmuje państwa wysokiego ryzyka takie jak: Wielka Brytania, Irlandia, 
Szwecja, Belgia, Portugalia, Hiszpania, Malta, Włochy, północ Macedonia. W przypadku obywateli 
krajów trzecich (poza UE) wjazd do Bułgarii jest zabroniony.  
Przed podróżą zapoznaj się z informacjami na www.gov.pl/web/dyplomacja/bulgaria 

http://www.gov.pl/web/dyplomacja/bulgaria


Appendix № 1 to Order RD-01-274/21.05.2020 

In connection with the declared pandemic of COVD-19 by the World Health Organization 

 

Me personally Mr. / Mrs. ………………………………………………………………………………….. 

  

(the  names of the person) 

 

 DECLARE: 

 

1. I have no symptoms of COVD-19 disease. 

2. I am not put under quarantine. 

3. I am familiar with the epidemiological situation in the Republic of Bulgaria, as well as with 

the risks of the COVD-19 disease. 

4. I will observe the anti-epidemic measures introduced by order (s) of the Minister of Health 

on the territory of the Republic of Bulgaria 

5. I travel at my own risk. 

6. Purpose of the trip 

………………………………………………………………………………………………… 

7. I undertake to leave the territory of the Republic of Bulgaria as soon as possible. ( refers 

only to those transiting through the territory of the Republic of Bulgaria) 

8. I am responsible for incorrect data in front of  the legislation of the Republic of Bulgaria. 

 

 

 

 

My contact info: 

№ on ID card / passport:  

Mob. phone: 

Email: 

 

DATE:         SIGNATURE: 


