
Bułgaria jest w trakcie ustalania przepisów wjazdowych na sezon lato 2021. Wytyczne zostaną 
opublikowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu. Aktualne warunki poróżowania dostępne na 
ten moment znajdziesz tu: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych  
 
Przed wylotem: 
Zapoznaj się z informacjami na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/bulgaria oraz 
www.gov.pl/web/dyplomacja/aktualnosci  
 
Szczegółowe informacje dotyczące wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez Bułgarię znajdują się na stronie  
Ambasady RP w Sofii: www.gov.pl/web/bulgaria/wyjazd  
 
Test RT-PCR należy wykonać w Polsce maksymalnie na 72 godziny przed wylotem do Bułgarii (czas 
liczony jest od momentu pobrania próbek do badania, do godziny planowanego startu samolotu). 
Obostrzenie to obowiązuje do 30.04.2021 (sezon zimowy). 
 

• Zostań w domu, jeśli wykazujesz symptomy Covid-19 (gorączka, kaszel, duszności) 

• Przed podróżą sprawdź aktualną godzinę wylotu. 

• Zabierz dokumenty podróży. 

• Upewnij się, że masz wystarczającą ilość maseczek i żelu dezynfekującego. 

• Nie zabieraj osób towarzyszących, które nie będą dalej podróżować samolotem. Tylko 
pasażerowie mogą wejść na teren terminalu, z wyjątkiem opiekunów osób niepełnoletnich 
oraz z ograniczoną sprawnością ruchową. 

• Przyjedź wcześniej na lotnisko. Uwzględnij wydłużony czas na niezbędne procedury związane 
z covid-19 

 
Na lotnisku przed wylotem 

• Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos. 

• Zachowaj dystans społeczny co najmniej 1,5m. 

• Dezynfekuj ręce, tak często jak to tylko możliwe. 

• W miarę możliwości nadaj cały swój bagaż do luku bagażowego. 

• Stosuj się do instrukcji służb lotniskowych.  
 
Na pokładzie samolotu 

• Dezynfekcja samolotu po każdym locie 

• Bezkontaktowa obsługa pasażerów podczas podróży 

• Obowiązkowo załóż maseczkę, która zakrywa usta i nos. 

• Dezynfekuj ręce tak często jak to tylko możliwe. 

• Ogranicz przemieszczanie się po samolocie do minimum 

• W razie kaszlu lub kichnięcia używaj tylko wewnętrznej strony łokcia 

• i zawsze noś maseczkę. 

• Ogranicz używanie wentylacji nawiewu powietrza zamieszczonego 

• nad każdym pasażerem. 

• Bądź na bieżąco z komunikatami załogi pokładowej. 
 
Po przylocie 

• Pasażerowie zobligowani są do bezdotykowego pomiaru temperatury oraz przekazania Karty 
Pobytu Pasażera. 
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• Odbiór bagażu przy oznakowanych taśmach transportowych w celu zachowania dystansu 
społecznego. 

• Systematyczna dezynfekcja wszystkich wózków transportowych. 

• Dostępna termokamera oraz zaplecze do grupowania pasażerów. 


