
 
 
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. Dzieci do 12 lat są zwolnione z obowiązku przedstawienia 
negatywnego wyniku testu. 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 zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane placówki medycznej 
wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu 
RT-PCR lub szybkiego testu antygenowego dla Covid-19 oraz wynik negatywny (NEGATIVE), 
umożliwiający interpretację dokumentu.  
 
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: imię i nazwisko osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się 
podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne 
dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu RT-PCR lub szybkiego testu 
antygenowego dla Covid-19 oraz wynik pozytywny (POSITIVE), umożliwiający 
interpretację dokumentu 

 
 

Wszystkie dokumenty prosimy wydrukować i zabrać na lotnisko. 



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 



ZAŚWIADCZENIE
O ZASZCZEPIENIU NA CODIV-19

Zaświadczenie przyjęcia szczepionki można pobrać  
z Internetowego Konta Pacjenta zakładka Certyfikaty - Pobierz kod QR
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evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery
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applicable public health measures and related
restrictions applied at the point of destination.
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