Przed wylotem:
Zapoznaj się z informacjami na stronie www.gov.pl/web/dyplomacja/grecja
Od dnia 19 kwietnia 2021 r. wszyscy podróżujący do Grecji (w wieku 5 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.
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. 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 Turysta nie otrzyma QR kodu przed wylotem, musi okazać maila
z dokumentem aplikacyjnym (zdarzają się przypadki nie przepuszczenia Turysty, posiadającego maila z
dokumentem aplikacyjnym).
W związku z doniesieniami z polskich lotnisk, o nieprzepuszczaniu Turystów bez indywidualnego kodu
QR, zalecamy wypełnienie wniosku dla każdego Turysty oddzielnie. Aby każdy Turysta (osoba dorosła
lub dziecko) posiadał indywidualny kod QR przed wejściem na płytę lotniska.
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/bezpiecznepodrozowanie w sekcji TESTY I KWARANTANNA >>
•
•
•
•

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.

Na lotnisku przed wylotem – przed wejściem na pokład samolotu:
• Stanowiska check-in zostały wyposażone w specjalne osłony oddzielające pracowników od
pasażerów,
• W poczekalniach będzie zmniejszona liczba krzeseł, a ich układ zostanie zmieniony na
potrzeby zachowania dystansu społecznego,
• Kontrola bezpieczeństwa będzie odbywać się bezdotykowo,
• Jeżeli pasażer wykazuje objawy choroby, personel medyczny skieruje go na wykonanie testu
przeciw Covid-19,
• Przygotowane zostaną pokoje do kwarantanny zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi
standardami oraz w pełni wyposażone pojazdy medyczne umożliwiające transport osoby
zakażonej do najbliższej placówki medycznej,
• Na terenie wspólnym na lotnisku, rozmieszczone są środki do dezynfekcji.
Na pokładzie samolotu:
• Pasażerowie z objawami takimi jak gorączka – 38oC, kaszel, katar, trudności z oddychaniem,
nie zostaną wpuszczone na pokład,
• Wchodząc na pokład samolotu prosimy zachowaj dystans społeczny (minimum 1,5 m),
• Zabrania się wnoszenia na pokład samolotu bagażu podręcznego, z wyjątkiem:
- torebek damskich,
- teczek męskich,
- toreb na laptop,
- nosidełek dla niemowląt.
• Na pokładzie samolotu pasażerowie zobowiązani są nosić maseczki ochronne,
• Wszyscy klienci są zobowiązani nosić maski ochronne podczas całego lotu.
• Serwis na pokładzie samolotu będzie ograniczony, aby zminimalizować bezpośredni kontakt
pomiędzy załogą, a pasażerami,
• Pasażerowie, u których stwierdzono objawy Covid-19 zostaną umieszczeni w wyznaczonej
strefie izolacji w tylnej części kabiny.
Po przylocie:
• Po wylądowaniu pasażerowie powinni opuszczać swoje miejsca w samolocie w małych
grupach,
• Każdy pasażer, przez cały czas przebywania na lotnisku, ma bezwzględny obowiązek noszenia
masek ochronnych,
• Wszyscy pasażerowie zostaną poddani kontrolnemu pomiarowi temperatury,
• By zminimalizować kontakt z pasażerami, przedstawiciele portu lotniczego będą stosować
szczególne środki ostrożności w punkcie nadawania bagażu i zapewniać osłony z pleksi w
punktach kontaktu z personelem,
• Po zakończeniu każdego lotu, przeprowadzane jest rutynowe sprzątanie i dezynfekcja,
• Po przylocie obsługa lotniska może losowo poddać pasażerów szybkim testom na obecność
Covid-19.

