Grecia

Data ultimei actualizări 02.07.2021
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei
RepubliciiMoldova
STARE DE URGENȚĂ: NU
RESTRICȚII DE INTRARE:
Cetățenii Republicii Moldova, posesori ai pașaportului biometric, sunt
exceptați de la restricțiile de intrare pe teritoriul Republicii Elene.
Cetățenii moldoveni pot călători, inclusiv în scop turistic, pe teritoriul Greciei.
Condițiile de intrare:
• PCR negativ Covid-19 – în ultimele 72 ore (rezultatul fiind emis de un
laborator acreditat, în una din limbi: engleză, franceză, germană, italiană,
spaniolă, rusă,) sau
• Rapid test – în ultimele 48 ore, sau
• confirmarea însănătoșirii (test serologic - de la 2 la 9 luni), sau
• confirmarea vaccinării (după 14 zile de la aplicarea ultimei doze (rapel))
• Copii cu vârsta de până la 12 ani, nu vor prezenta testul PCR
✓ Completarea formularului de localizare a pasagerilor (PLF) nu mai târziu de
ziua precedentă înainte de intrarea în țară. Familiile pot trimite un formular comun
e-PLF. Formularul poate fi găsit aici: https://travel.gov.gr/#/ (Pentru informații
suplimentare, puteți contacta compania aeriană. Informațiile de contact detaliate
ale companiilor aeriene sunt furnizate pe site-ul:
https://www.aia.gr/traveler/travellers-info/airlines/)
Suplimentar, la punctele de trecere a frontierei pot avea loc testări aleatorii. Dacă
rezultatul testului este pozitiv, persoana va fi plasată în carantină pentru 14 zile (în
cazul celor vaccinați – 7 zile).
CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară)
Cetățenii din următoarele țări sunt excluși de la interdicție: Republica Moldova
țările UE, Regatul Unit, SUA, Emiratele Arabe Unite, Israel, Serbia, Australia,
Noua Zeelandă, F.Rusă, Coreea de Sud, Rwanda, Singapore, Canada, Macedonia
de Nord, Ucraina, China, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit, Belarus, Bahrain,
Thailanda, Bosnia si Herțegovina, Muntenegru, Albania, Japonia, Liban,
Azerbaidjan, Armenia, Iordania, Brunei, Kosovo.
PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL

Este permis pentru călătoriile esențiale (transport mărfuri, cazuri umanitare,
pentruangajați ai Misiunilor Diplomatice și Organizațiilor Internaționale).
Alte informații utile și surse oficiale de documentare:
Publicația din Monitorul Oficial elen nr. ΦΕΚ B 2878/2021, poate fi descărcată la
adresa - http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e
_1TwhCA6nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMtszFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e
6czmhEembNmZCMxLMtT_182LlasJea73ZmrYYAZvr3VGK0sI4Z5JZqaedp552
Informații oficiale complete, la pagina: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid19/
Harta de siguranță și protecție a
pagina:https://covid19.gov.gr/covid-map
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Atena
https://grecia.mfa.gov.md/
Ambasada Greciei la București
https://grecia.mfa.gov.md/
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