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INFORMARE DE CALATORIE BULGARIA 2021
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI PRIVIND INTRAREA/TRANZITUL PE TERITORIUL
REPUBLICII BULGARIA
Conform Ordinului ministrului bulgar al sănătății din 14.05.2021 şi care prevede măsuri aplicabile până la 31.05.2021:
Intrarea în Bulgaria este permisă cetățenilor români cu condiția prezentării unuia dintre următoarele documente:
a) un document care atestă finalizarea schemei de vaccinare împotriva COVID-19. Schema de vaccinare se consideră a fi
îndeplinită prin efectuarea numărului corespunzător de doze de vaccin împotriva COVID-19, conform anexei I din ordinul
Ministrului Sănătății din Bulgaria și trecerea unui termen de 14 zile de la data efectuării ultimei doze.
Documentul trebuie să conțină numele persoanei (scris cu caractere latine, conform documentului de călătorie utilizat la
intrarea în Republica Bulgaria), data nașterii, datele la care au fost efectuate dozele de vaccin, denumirea comercială și
numărul de identificare a lotului vaccinului efectuat, denumirea producătorului/posesorului licenței de utilizare, statul
emitent și denumirea organului competent care a eliberat documentul.
b) (pentru persoanele care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 și s-au vindecat) un document care atestă un rezultat
pozitiv al unui test PCR sau al unui test rapid antigen pentru COVID-19, conform anexei II din ordinul Ministrului Sănătății
din Bulgaria https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/05/18/zapovedrd-01-...), efectuat cu maximum 180 de
zile și minimum 15 zile înainte, conform datei efectuării testării înscrise în document.
Documentul (rezultatul testului PCR sau rapid antigen) trebuie să conțină numele și prenumele persoanei (conform
documentului de călătorie utilizat la intrarea în Republica Bulgaria), datele laboratorului care a efectuat testarea (denumire,
adresă sau alte date de contact), data la care a fost efectuată testarea PCR sau testul rapid antigen pentru COVID-19,
înscrise cu caractere latine („PCR” sau „RAT”) și rezultatul pozitiv („Positive”), care să permită interpretarea
documentului.
c) un document care atestă un rezultat negativ al unui test PCR, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii sau al unui
test rapid antigen pentru COVID-19 dintre cele menționate în anexa II din ordinul Ministrului Sănătății din Bulgaria
(https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/05/18/zapovedrd-01-...), efectuat cu maximum 48 de ore anterior
sosirii, considerate de la data efectuării testării, înscrisă în documentul respectiv.
Documentul care atestă rezultatul negativ al testării trebuie să conțină numele și prenumele persoanei (conform
documentului de călătorie utilizat la intrarea în Republica Bulgaria), datele laboratorului care a efectuat testarea
(denumirea, adresa sau alte date de contact), data efectuării testării, metoda testării, înscrisă cu caractere latine (PCR sau
test rapid antigen dintre cele arătate în anexa 2) și rezultatul negativ („Negative”) care să permită interpretarea
documentului.

MĂSURI PE PLAN INTERN:
➢
Toate persoanele care se află în spații publice închise (ex. mijloace de transport public, unități medicale și de
sănătate, farmacii, magazine optice, centre naționale pentru probleme de sănătate publică, instituții administrative și alte
locuri, în care sunt deserviți sau au acces cetățenii, gări feroviare și stații de autobuz, aeroporturi, stații de metrou, centre
comerciale, biserici, mănăstiri, lăcașuri de cult, muzee și altele) sunt obligate să poarte o mască de protecție pentru față,
de unică sau multiplă folosință, sau alte mijloace de acoperire a nasului și gurii (ex. batic, șal, vizieră și altele), utilizate
conform recomandărilor; prin raportare la această prevedere, „publice” sunt acele locuri cu acces liber și/sau care sunt
destinate utilizării publice;
➢
o excepție cu privire la obligația prevăzută anterior este permisă pentru clienții localurilor de alimentație publică și
localurilor unde sunt consumate băuturi; pentru practicanții de sport în spații închise, pe perioada activității fizice;

participanții la manifestările științifice, briefing-uri, conferințe de presă și seminarii, pe durata intervenției, cu respectarea
distanței fizice de 1,5 metri față de ceilalți participanți; participanții (prezentatori și oaspeți) la emisiunile televizate, cu
respectarea distanței fizice de 1,5 metri față de ceilalți participanți; pentru copiii pana la 6 ani.
➢
măsura distanțării fizice este aplicată între persoanele care se află în locuri publice deschise (parcuri, străzi, stații de
autobuz), cu excepția situației în care aceste persoane fac parte din aceeași familie/gospodărie;
➢
se suspendă organizarea excursiilor și vizitelor de grup la obiective turistice.
➢
restaurantele aflate în incinta unităților de cazare vor funcționa pentru oaspeții cazați în respectivele unități, cu
utilizarea capacității lor până la 50% și cu program limitat de lucru - de la 6:00 la 22:00
➢
se suspendă vizitele în localuri de tip bar de noapte, bar de varietăți și club
➢
se suspendă organizarea evenimentelor de tipul congreselor, conferințelor, seminariilor, expozițiilor, organizarea de
evenimente culturale și de divertisment (cinematografe, muzee, galerii, evenimente scenice, concerte, dans, cursuri de creație
și arte muzicale etc.). Se permite o excepție în ceea ce privește teatrele, care își pot continua activitatea cu un grad de ocupare
a locurilor de până la 30% și asigurarea unei distanțe fizice minime de 1,5 metri între spectatori.

Conditiile de carantinare pentru turistii depistati COVID-19 in hotelurile din statiunea ALBENA
Informațiile actualizate cu privire la procedura COVID-19 - carantină și izolare valabilă pentru stațiunea Albena
*in fiecare hotel din Albena sunt camere separate si se folosesc doar pentru izolarea turistilor, care prezintă simptome, dar
nu au un test pozitiv.
*in policlinica din Albena - Medika - se poate efectua consultarea persoanele care prezintă simptome.
*Albena lucrează cu un spital din apropiere si poate asigura cazarea si tratamentul turistilor pentru care este necesară
spitalizarea.
*in policlinica Medika Albena turistii pot efectua test PCR (aprox.60 euro/pers) si test rapid al antigenului (aprox. 30 euro)
- rezultatele vor fi gata în termen de 24 de ore si pot fi preluate de la clinica.
*pentru izolarea si carantinarea turistilor cu un test pozitiv pentru COVID-19, cazarea se asigura in vilă separată Magnolia
cu servicii personale - livrare de alimente si bauturi, curatatorie, livrare de consumabile etc. Pretul pentru carantinare este de
40 euro/zi/adult si 15 euro/zi/copil 2-12 ani. Plata suplimentara este necesara daca turistii trebuie sa ramana în afara
perioadei sejurului.



