
Wszyscy turyści podróżujący do Grecji, niezależnie od narodowości, zobowiązani są wypełnić formularz 
elektroniczny - Passenger Locator Form (formularz lokalizatora pasażerów) na stronie 
https://travel.gov.gr, podając swoje dane kontaktowe w Grecji.  

W szczególności przyjeżdżający do kraju drogą lotniczą wypełniają Passenger Locator Form 
(formularz lokalizatora pasażerów) co najmniej dwadzieścia (24) godzin przed wejściem na pokład.  
Zalecamy by formularz wypełnić wcześniej, nawet 72 h przed wejściem na pokład. 

Po wypełnieniu PLF podróżujący otrzyma maila z dokumentem aplikacyjnym, a następnie na jeden 
dzień przed wylotem (nawet ok. 12 w nocy), otrzymuje QR kod, który należy wydrukować lub mieć na 
ekranie telefonu i okazać podczas odprawy „check in” na lotnisku w Polsce. Jak również po przylocie 
personelowi kontroli bezpieczeństwa w Grecji. Jeśli pasażer nie otrzyma QR kodu przed wylotem, 
musi okazać maila z dokumentem aplikacyjnym (zdarzają się przypadki nie przepuszczenia 
pasażera, posiadającego maila z dokumentem aplikacyjnym).. 

UWAGA! Bez QR kodu Podróżujący nie przejdzie odprawy „check in” w Polsce, a w Grecji zapłaci 
karę 500 EUR (np. przy podróży drogą lądową).  

W związku z doniesieniami z polskich lotnisk, o nieprzepuszczaniu pasażerów bez indywidualnego QR 
kodu, zalecamy wypełnienie wniosku dla każdego pasażera oddzielnie. Aby każdy pasażer (osoba 
dorosła lub dziecko) posiadał indywidualny QR kod przed wejściem na płytę lotniska. 

Przed podróżą zapoznaj się z informacjami na www.gov.pl/web/dyplomacja/grecja 

Osoby wjeżdżające do Grecji w jakikolwiek sposób i z dowolnego obcego państwa, w tym z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, są zobowiązane do dostarczenia drukowanej lub elektronicznej kopii 
formularza (Passenger Locator Form), o którym mowa w ust. 1 Sekretariatu Generalnego ds. 
Ochrony Ludności i Krajowa Organizacja Zdrowia Publicznego odpowiedzialnego za wykonywanie 
badań lekarskich. O ile nie przewidziano inaczej, po ich przybyciu są oni poddawani próbnemu badaniu 
lekarskiemu laboratoryjnemu na podstawie algorytmu medycznego, ze względów ostrożności w celu 
ochrony zdrowia publicznego przed dalszym rozproszeniem korony COVID-19 na terytorium Grecji 
(testy po przyjeździe do Grecji są wykonywane selektywnie na koszt państwa greckiego).   
 
 
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 

https://travel.gov.gr/
http://www.gov.pl/web/dyplomacja/grecja


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. Testy po 
przyjeździe do Grecji są wykonywane selektywnie na koszt państwa greckiego. 
·        Turyści z pozytywnym wynikiem testu udają się na 7-14 dniową kwarantannę do wyznaczonego na ten 
cel hotelu. Hotele przeznaczone na kwarantannę będą dostępne w każdej ze stolic danego regionu. 
Zakwaterowanie, posiłki i leczenie pokryje państwo greckie. 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. 


