
Przed wylotem: 
Zapoznaj się z informacjami na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/bulgaria oraz 
www.gov.pl/web/dyplomacja/aktualnosci  
Od 1 maja wszyscy podróżujący do Bułgarii zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku 
testu na Covid-19. Akceptowane są testy RT-PCR, wykonane na 72 godziny przed przylotem lub 
testy antygenowe (lista akceptowanych testów znajduje się w załączniku nr1 poniżej), wykonane na 
48 godzin przed przylotem. Dokument musi zawierać imię i nazwisko osoby testowanej zgodnie z 
dokumentem tożsamości, z którym podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie, datę 
wykonania badania. Dokument musi być zapisany alfabetem łacińskim.  
 
Z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu zwalnia: 

1. Świadectwo szczepień - dokument potwierdzający dokonane szczepienie przeciwko Covid-19. 
Za pełne szczepienie uważa się podanie odpowiedniej liczby dawek szczepionek przeciwko 
Covid-19, o którym mowa w załączniku nr1 poniżej oraz upłynęło 14 dni od daty podania 
ostatniej dawki. Dokument musi zawierać nazwisko osoby zaszczepionej, zapisane alfabetem 
łacińskim, zgodnie z dokumentem tożsamości, z którym podróżuje, datę urodzenia, daty 
podania dawek szczepionki, nazwę handlową i numer serii szczepionki przeciwko Covid-19, 
nazwę wytwórcy /posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, kraj wydania i nazwa 
właściwego organu wydającego; (NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE SPUTNIK JEST JEDNĄ Z 
ZATWIERDZONYCH SZCZEPIONEK), 

2. Dokument wykazujący pozytywny wynik testu RT-PCR lub szybkiego testu antygenowego na 
Covid-19. Pozytywny wynik testu powinien być wykonany w terminie od 15 do 180 dni, 
poprzedzających przekroczenie granicy. Dokument musi zawierać nazwiska osoby testowanej 
zgodnie z dokumentem tożsamości, dane medyczne instytucji, która przeprowadziła badanie, 
datę wykonania testu RT-PCR lub szybkiego testu antygenowego w kierunku Covid-19. 
Dokument musi być opisany alfabetem łacińskim, umożliwiającym interpretację dokumentu.  

 
 
 

• 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 

 

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


• 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. 

• Odbiór bagażu przy oznakowanych taśmach transportowych w celu zachowania dystansu 
społecznego. 

• Systematyczna dezynfekcja wszystkich wózków transportowych. 

• Dostępna termokamera oraz zaplecze do grupowania pasażerów. 



NAZWA TESTU ANTYGENOWEGO WYPRODUKOWANY PRZEZ 

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Abbott Rapid Diagnostics 

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag AMEDA Labordiagnostik GmbH 

BD Veritor System for Rapid Deteciton os SARS-CoV-2 Becton Dickinson 

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold 
immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology 

BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS BIOSYNEX SWISS SA 

CerTest SARS-CoV-2 CARD TEST CerTest Biotect S.L. 

Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test Kit Hangzhou Clongene Biotech 

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) Healgen Scientific Limited 

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test LumiraDX UK LTd 

NADAL COVID -19 Ag Test nal von minden GmbH, 

Sofia 2 SARS Antigen FIA Quidel Corporation 

STANDARD F COVID-19 Ag FIA SD BIOSENSOR, Inc. 

STANDARD Q COVID-19 Ag Test SD BIOSENSOR, Inc. 

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test Siemens Healthineers 

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test card Xiamen Boson Biotech Co 

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) Zhejiang Orient Gene Biotech Co.Ltd 

 

NAZWA SZCZEPIONKI  WYPRODUKOWANA PRZEZ ILOŚĆ DAWEK  
Comirnaty/ BNT162b2 BioNTech Manufacturing GmbH/ 

Pfizer-Biontech 
2 dawki 

Vaxzevria/ AZD1222 AstraZeneca AB 2 dawki 
- / AZD1222 SK Bioscience Co Ltd 2 dawki 

COVID-19 VACCINE Moderna / 
mRNA-1273 

MODERNA BIOTECH 2 dawki 

Janssen / Ad26.COV2.S Janssen-Cilag International NV 1 dawka 
- / Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) Serum Institute of India 2 dawki 
- / SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), 

Inactivated (lnCoV) 
Sinopharm / BIBP1 2 dawki 

- / SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), 
Inactivated (lnCoV) 

Sinovac Biotech Ltd. 2 dawki 

- / Sputnik V The Gamaleya National Center of 
Epidemiology and Microbiology 

2 dawki 

Załącznik nr 1



ZAŚWIADCZENIE
O ZASZEPIENIU NA CODIV-19

Zaświadczenie przyjęcia szczepionki z Internetowego Konta Pacjenta

Potwierdzenie wydane przez Punkt Szcepień podczas szczepienia
(różne w zależności od rodzaju przyjmowanej szczepionki)
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