
Zapoznaj się z informacjami na stronie www.gov.pl/web/dyplomacja/grecja  

Wszyscy podróżujący do Grecji (w wieku 6 lat i starsi) zobowiązani są przedstawić negatywny wynik testu  
RT-PCR, z zaświadczeniem w j. angielskim, zawierający nazwisko, numer paszportu lub dowodu 
osobistego podróżującego. Test należy wykonać nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem do 
Grecji.  

Osoby, które ukończyły szczepienie (tj. minęło 14 dni od podania ostatniej dawki szczepienia, w 
zależności od ilości wymaganych dawek) i jest w stanie to potwierdzić, przedstawiając odpowiednie 
świadectwo szczepienia, wówczas zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR nie jest 
wymagane. Zaświadczenie o zaszczepieniu powinno zawierać najważniejsze informacje w języku 
angielskim, a pełne imię i nazwisko musi zgadzać się z dokumentem tożsamości.  

Z wymogu okazania testu zwolnione są osoby, które posiadają zaświadczenie o pozytywnym wyniku 
testu RT-PCR w języku angielskim, potwierdzające zachorowanie w czasie od 2 do 9 miesięcy 
poprzedzających przylot do Grecji. 

Każda osoba, która przyjeżdża do Grecji, niezależnie od posiadanego zaświadczenia może zostać 
poddana losowej kontroli stanu zdrowia. Osoby, które nie poddadzą się losowemu badaniu na obecność 
Covid-19 mogą spotkać się z odmową wjazdu na terytorium Grecji. 

Wszyscy podróżujący do Grecji zobowiązani są do rejestracji w elektronicznym formularzu – Passenger 
Locator Form (formularz lokalizatora pasażerów) nie później niż 24 godziny przed wylotem na stronie: 
https://travel.gov.gr/#/ podając swoje dane kontaktowe w Grecji. Każdy pasażer po dokonaniu 
rejestracji otrzymuje indywidualny kod QR na wskazany adres mailowy, który musi okazać podczas 
odprawy pasażerskiej oraz po przylocie. Dokument PLF z kodem QR otrzymasz w dniu planowanego 
przyjazdu do Grecji (o północy). Dokument PLF jest ważny tylko z kodem QR.  

Zalecamy by formularz wypełnić wcześniej, nawet 72 h przed wejściem na pokład. Każdy dorosły oraz 
każde dziecko powinno posiadać własny kod QR. 

UWAGA: Podczas wypełniania elektronicznego formularza – Passenger Locator Form (formularz 
lokalizatora pasażerów) proszę zwrócić uwagę na właściwy numer rejsu podany w dokumencie podróży 
– bilet lotniczy. 

Skorzystaj z oferty rabatowej testów RT-PCR w języku angielskim oraz testów antygenowych dla 
Klientów Coral Travel Poland. Szczegóły oferty znajdziesz na www.coraltravel.pl/bezpieczne-
podrozowanie w sekcji TESTY I KWARANTANNA. 

http://www.gov.pl/web/dyplomacja/grecja
https://travel.gov.gr/#/
http://www.coraltravel.pl/bezpieczne-podrozowanie
http://www.coraltravel.pl/bezpieczne-podrozowanie


ZAŚWIADCZENIE
O ZASZCZEPIENIU NA CODIV-19

Zaświadczenie przyjęcia szczepionki można pobrać  
z Internetowego Konta Pacjenta zakładka Certyfikaty - Pobierz kod QR
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This certificate is not a travel document. The scientific
evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery

continues to evolve, also in view of new variants of
concern of the virus. Before traveling, please check the

applicable public health measures and related
restrictions applied at the point of destination.

Relevant information can be found here:
https://reopen.europa.eu/en
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można znaleźć tutaj:
https://reopen.europa.eu/pl
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