Informare călătorie Grecia - zona galbena
data actualizării 15.07.21
___________________________________________________________________________

1. Informare condiții de călătorie din România spre GRECIA
Conform informațiilor comunicate de autoritățile elene, pentru a intra în Grecia, cetățenii români
trebuie să prezinte in afara documentelor de identitate, următoarele documente suplimentare:
A. Formularului PLFcompletat pe https://travel.gov.gr/#/.
Formularul PLF trebuie completat cu cel putin 24h anterior inceperii calatoriei, separat, pentru
fiecare persoana adulta, sau per familie, cu menționarea celorlalți membri călători din familie, la
rubrica Family (preferabil minim 72h).
Furnizati toate datele solicitate, in mod corect, parcurgand pasii solicitati cu atentie. La finalizarea
completarii acestui formular/chestionar https://travel.gov.gr/#/ veti primi pe e-mail confirmarea ca ati
completat formularul.
Codul QR se va trimite ulterior pe email de către autoritățile grecești, in ziua plecării. Va rugam sa
printati sau sa salvati pe telefon acest cod QR care va este necesar la check-in.
Orice neconcordanță cu legile in vigoare poate duce la neimbarcarea pe zborul în cauză! Va
rugam sa va asigurati de completarea in timp util a formularului solicitat! Pentru codurile postale
solicitate se poate utiliza linkul: https://www.xo.gr/greek-postal-codes-zips/
B. Unul dintre următoarele documente referitoare la COVID-19 (nu se aplică copiilor cu vârsta
sub 12 ani):
●

●

●

●

rezultatul negativ al unui test PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2, efectuat cu
maximum 72 de ore anterior intrării pe teritoriul Greciei, sau rezultatul unui test rapid
antigen negativ care să fi fost recoltat cu maximum 48 de ore anterior intrării în Grecia.
Documentul care atestă rezultatul negativ poate fi emis sau tradus într-una din limbile
greacă, engleză, spaniolă, italiană, germană, franceză sau rusă.
dovada vaccinării cu un vaccin autorizat pentru COVID-19, cu condiția să fi trecut cel puțin
14 zile de la a doua doză sau de la doza unică. Documentul cu dovada vaccinării poate fi
emis sau tradus într-una din limbile greacă, engleză, spaniolă, italiană, germană, franceză
sau rusă.
un document eliberat de un laborator autorizat sau un certificat medical care să ateste că
persoana în cauză a fost diagnosticată cu COVID-19 într-un interval cuprins până la 180 de
zile anterior datei sosirii în Grecia. Documentul poate fi emis sau tradus într-una din limbile
greacă, engleză, spaniolă, italiană, germană, franceză sau rusă.
certificatul verde european digital COVID-19, în format tipărit sau digital.

La sosirea pe aeroportul din Grecia, aleator, turistii pot fi testați Covid19, de către personalul
medical calificat. După efectuarea testului, turistii se vor indrepta catre transferurile alocate,
respectiv cazare, urmand sa fie contactați in termen de maxim 24h pentru comunicarea
rezultatelor, fără a fi solicitată însă, in acest moment, izolarea pana la aflarea rezultatului testului
realizat.
În cazul unui rezultat pozitiv, călătorul va sta în carantină 10 zile, într-o locație stabilită de
autoritățile elene.
2. Informare condiții de călătorie din GRECIA spre ROMÂNIA
Conform Hotarari CNSU din 15,07,2021, GRECIA se încadrează în zona Galbena, astfel
incat se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat
pentru o perioadă de 14 zile.
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Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc
din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) (respectiv
zona galbean) următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de
protecție împotriva COVID-19:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu
mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu
mijloace proprii);
c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180
de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până
la data intrării în țară;
d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea
îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul
național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
f) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe
teritoriul tării;
g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau
Republica Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările
menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici
respectivi;
h) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care
frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic
către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de admitere ori
pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul
țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau
finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;
i) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură
accelerată.
3. Reguli ale Companiei aeriene Air Bucharest.
Fiecare pasager are dreptul la un singur bagaj de mână cu greutatea maximă de 7 kg și
dimensiuni maxime de 56x45x25.
Copiii sub 2 ani (inf.) nu au dreptul la bagaj de cala, dar părinții cu copii cu varsta sub 2 ani
au dreptul la o geanta suplimentară pt. mancarea copiilor cu dimensiunile maxime de 45 cm
(suma celor 3 laturi LxlxH).
Cărutul pentru infanti se transporta gratuit. Acesta se va lasă la intrarea în aeronavă și va fi
depozitat la cala.
Pe perioada pandemiei :
● este obligatorie purtarea mastii de protectie în avion pe toata durata zborului.
● sunt restricționate serviciile la bord astfel incat se va servi doar 1 sticla de apa de 0,5 l (nu
se serveste mancare)
La retrur, di Grecia spre Romania, vor fi imbarcati pasagerii fără test negativ sau vaccin , dar vor
sta la domiciliul declarat, în carantina obligatoriu 14 zile.

2/3

Informare călătorie Grecia - zona galbena
data actualizării 15.07.21
___________________________________________________________________________
5. Telefoane de contact pentru aeroport:
BUCUREȘTI – 0730.593.382 / 0735.444.259
CLUJ – 0734.533.825 / 0786.203.999
IAȘI – 0734.355.660 / 0766019575
ORADEA - 0734.533.825 / 0786.203.999 (NU este reprezentat KUSADASI în aeroport)
SIBIU – 0735.444.252 / 0786.84.5925
SUCEAVA- 0734.355.660 / 0766019575 (NU este reprezentant KUSADASI în aeroport)
TIMIȘOARA – 0735.444.250 / 0735.444.250
URGENȚE - România: 0762.651.850
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