
Почитувани 

На 14 мај, Грција ги отвори своите граници на безбеден и достапен начин. 

Овие упатства се дадени за да се обезбеди заштита на вашето здравје, како и на здравјето на 

вашите најблиски и сите оние кои се вклучени во понудата на безбедно искуство со 

гостопримство: 

- Од 14-ти мај, патниците кои пристигнуваат во Грција треба да имаат негативен сертификат за PCR 

од лабораторија за тестирање, за тест Ковид-19 направен најдоцна во рок од 72 часа пред 

пристигнувањето или брз антигенски тест во рок од 48часа пред приситигнувањето 

Овој тест е задолжителен за сите туристи (вклучително и деца постари од 11,99 години), без оглед 

на епидемиолошката состојба во земјата на заминување. 

- Доказ за негативен тест не е потребен за сите патници кои ја завршиле вакцинацијата (т.е. 

поминале 14 дена од последната вакцинација, во зависност од потребните дози) и поседуваат 

потврда за вакцинација. 

Прифатливи вакцини се: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + 

Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm меѓу другите. 

- Доказ за негативен тест за PCR не е потребен ако патникот бил тестиран позитивно на COVID-19 

во изминатите 2 до 9 месеци. Ова може да се докаже или со презентирање на позитивен PCR 

молекуларен или резултат на анализа на антиген извршен од овластена лабораторија или 

медицински сертификат со кој се потврдува дека носителот бил тестиран позитивен на инфекција 

со вирусот САРС-КоВ-2. 

- Секој патник кој ќе пристигне во Грција, без оглед на сертификатот што го поседува, може да 

помине низ случаен здравствен преглед. Ако сте избрани, имајте во предвид дека скринингот е 

задолжителен. Во случај на одбивање, властите го задржуваат правото да одбијат влез во земјата.  

На патниците им е дозволено да влегуваат од копнените граници преку влезните порти на 

Промаконас и Орменио во 24 часа и Евзони и Нимфаја од 07:00 до 23:00 часот. 

БАРАЊА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ 

Пред пристигнувањето: 

- Туристите мора да го пополнат образецот за лоцирање на патници (ПЛФ) најдоцна до 23:59 часот 

(23.59 часот) еден ден пред да пристигнат во Грција. За повеќе информации, кликнете овде. 

https://travel.gov.gr/#/user/login 

Пред поаѓање, сите патници мора да осигурат дека носат прифатлива форма на потврда за 

нивната здравствена состојба. Прифатливите документи вклучуваат: 

 

- Негативен резултат на PCR молекуларен тест од лабораторија; тестот мора да се полага до 72 

часа пред влегувањето. 

https://travel.gov.gr/#/user/login


- Потврда за вакцинација издадена од овластен орган. 

- Потврда за опоравување од вирусната инфекција САРС-КоВ-2 издадена од јавен орган или 

овластена лабораторија. 

- Доказ дека патникот бил позитивен на тестирање со КОВИД-19 во изминатите 2 до 9 месеци. Ова 

може да се докаже или со презентирање на позитивен PCR молекуларен или резултат на анализа 

на антиген извршен од овластена лабораторија или медицински сертификат со кој се потврдува 

дека носителот бил тестиран позитивен на инфекција со вирусот САРС-КоВ-2. 

Сите сертификати мора да ги содржат критичните информации (т.е. број на дози и нивните 

соодветни датуми) на англиски, германски француски, италијански, шпански, руски јазик и целото 

име на лицето мора да одговара на името на пасошот или кој било друг признат патен документ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пополнувањето на формуларот се прави како што е наведено во инструкциите на 

сликите (чекор по чекор) 

 

 



 



 



 



 



 



 



 





 

 

Ви стасува потврда на емаил веднаш , 

QR кодот ви стасува на емаил 1 ден пред тргнување после 

23:30часот  

Можете да го имате на телефон QR кодот или испечатен доколку го 

побараат на граница да го имате со вас  


