
GRIEĶIJA 

 

Pasažieriem jāveic Covid-19 PCR tests ne ātrāk kā 72h pirms ierašanās Grieķijas lidostā vai 

antigēnu tests (angļu valodā) kurš veikts ne ātrāk kā 48 stundas līdz ieceļošanai Grieķijā. 

Testa rezultātam ir jābūt oriģinālam, papīra formā, angļu valodā. Informējam, ka testa 

derīguma termiņš sākas ar tā veikšanas brīdi, nevis atbildes saņemšanas brīdi! 

 

TESTS NAV JĀVEIC, JA: 

 bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic tests; 

 Personām kuras var dokumentāri pierādīt (ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu 

angļu valodā), ka ir veikusi pilnu vakcinācijas kursu ne mazāk kā 14 dienas pirms 

ierašanās Grieķijā. SVARĪGI! Sertifikātu iespējams iegūt mājas lapā 

https://covid19sertifikats.lv un sertifikātu papīra formātā (drukātu) jāņem līdzi 

dodoties ceļojumā.  

 PCR testi nav jāveic personām, kuras var dokumentāri  pierādīt (ar sadarbspējīgu 

pārslimošanas sertifikātu angļu valodā) par to, ka pasažieris ir izslimojis ar COVID-19 

pēdējo 180 dienu laikā, bet pozitīvs pirmais tests ir veikts ne mazāk kā 30 dienas 

pirms ierašanās Grieķijā. SVARĪGI! Sertifikātu iespējams iegūt mājas lapā 

https://covid19sertifikats.lv un sertifikātu papīra formātā (drukātu) jāņem līdzi 

dodoties ceļojumā. Kā arī, sertifikātā jābūt norādītam pozitīvā testa rezultāta 

datumam. 

 

COVID-19 testa sertifikātam jābūt papīra formātā (drukātam vai oriģinālam) angļu valodā. 

Tajā jāietver informācija: 

 Personas vārds un uzvārds 

 Pases numurs / ID kartes numurs 

 Testa datums un laiks 

 Laboratorijas identifikācijas numurs un kontaktinformācija 

 Testa veikšanas tehnika un negatīvs rezultāts 

 

CEĻOTĀJU VESELĪBAS VEIDLAPA (Passenger Locator Form): 

 Visiem tūristiem iepriekš pirms ierašanās Grieķijā ir nepieciešams aizpildīt ceļotāju 

veselības veidlapu (Passenger Locator Form). Veidlapu prasīt aģentūrai. 

 

Informācija par ceļotāju veselības veidlapu (Passenger Locator Form): 



 

 Dodoties atpūtā uz Grieķiju: Viena veidlapa jāaizpilda vienai ģimenei (viens ģimenes 

loceklis var savā veidlapā pievienot līdzbaucējus no vienas ģimenes) 

 Veidlapa jāaizpilda pirms izlidošanas uz Grieķiju. 

 Pēc veidlapas izpildīšanas pasažieri saņems QR kodu, kuru vajadzēs uzrādīt Grieķijas 

lidostā. QR kodu var uzrādīt printētā vai digitālā veidā (mobilajā telefonā). 

 Ja pasažieris pirms lidojuma nevar uzrādīt QR kodu, tiek liegta iekāpšana lidmašīnā.  

 Aviopārvadātājs pārbaudīs QR koda apstiprinājuma e-pastu pirms iekāpšanas 

lidmašīnā. 

Visit Greece lietotne - ļoti ieteicams pirms ierašanās Grieķijā bez maksas lejupielādēt 

mobilajā telefonā. 

 

IERODOTIES GRIEĶIJĀ: 

 Pēc nejaušības principa var tikt veikti RAPID antigēna testi Grieķijas lidostā. 

 Jānēsā sejas aizsargmaskas publiskās vietās, kur sastopami daudz cilvēki. 

 

 

 

 


