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

Во следните пасуси, ќе Ви објасниме  како да се подготвите пред да патувате во Грција. 

 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. 

 Овој тест е задолжителен за сите туристи (вклучително и деца постари од 5 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. 

 Доказ за негативен тест не е потребен ако патникот се опоравил од COVID-19 во 
изминатите 9 месеци. Ова може да се докаже преку потврда за опоравување 
издадена од јавен орган или овластена лабораторија. Друга опција е сертификат за 
позитивен резултат на PCR молекуларен тест, потврдувајќи дека носителот се 
опоравил од инфекцијата со вирусот САРС-КоВ-2, извршена најмалку 2 месеци пред 
пристигнувањето, а најдоцна 9 месеци пред пристигнувањето. 

- Секој патник што 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. Изборот е направен преку насочен систем за земање примероци 
„ЕВА“, користен и во летото 2020 година. 

Важно појаснување: Влезот на туристи во Грција не подлежи на вакцинација. Презентирање 
на сертификат за вакцинација во голема мера ги олеснува процедурите по пристигнувањето. 
Меѓутоа, во никој случај сертификатот за вакцинација или антитела не се смета за „пасош“. 

На патниците им е дозволено да влезат во земјата преку сите меѓународни аеродроми и 
пристаништата Патра, Игуменица и Крф. 

 Македонски државјани :   дозволен влез од копнените граници преку  граничниот 
премин Богородица / Евзонои од 07:00 до 23:00 часот. 

Пред пристигнувањето: 

 Туристите треба да го пополнат образецот за лоцирање на патници (PLF) најдоцна до 
23:59 часот (23.59 часот) ден пред да пристигнат во Грција. За повеќе информации, 
кликнете овде. 

Или на https://travel.gov.gr 

Семејството пополнува еден формулар за PLF, а исто така и секој возрасен може да 
пополни посебен формулар. 

 

 

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


 

Кратки инструкции за пополнување PLF образец 

• Ако престојувате на две или повеќе места, треба да го наведете првото место каде 
што ќе бидете барем првите 24 часа 

• Образецот ПЛФ може да се пополни неколку дена пред патувањето, но не подоцна од 
24 часа пред да влезете во Грција 

• Го пополнуваат сите што сакаат да ја посетат и престојуваат во Грција - без оглед на 
видот на превозот (автомобил, автобус, брод, авион) и државјанство. 

• Формуларот има неколку страници и не е тешко да се пополни. Зачувајте ги пасошите  

• Внесете податоци како што се: транспортни средства на кои патувате, број на 
таблички, премин на кој ќе одите, место во кое патувате, последната земја во која сте 
престојувале, број на пасош, лични податоци (име, презиме, место, итн.) ..). 

• Пополнете лични податоци без посебни букви ( транскрипција на латиница.) 

• Не мора да ја внесувате улицата и бројот на одморалиштето каде што ќе 
престојувате во полето за адреса, доволно е да го внесете името на одморалиштето. 

• По пополнување на формуларот, ќе добиете QR-код по е-пошта, што ќе го 
отпечатите или покажете на вашиот мобилен телефон при влез во земјата. 

• Ве советуваме да го сликате екранот на вашиот телефон со формата и QR-кодот за 
да имате безбеден пристап во случај да немате интернет на граница 

 Препорака: Доколку го занете  датумот на патување Ви препорачуваме  да 
се пријавите веднаш, сепак, во моментот сеуште има лимитиран проток 
на патници на ден. 

 Пред поаѓање, сите патници мора да осигурат дека носат прифатлива форма на 
потврда за нивната здравствена состојба. Прифатливите документи вклучуваат: 

o Негативен резултат на PCR молекуларен тест од лабораторија; тестот мора да се 
полага до 72 часа пред влегувањето. 

o Потврда за вакцинација издадена од овластен орган. 
o Потврда за опоравување од инфекција со вирусот САРС-КоВ-2 издадена од јавен 

орган или овластена лабораторија. 
o Потврда за позитивен резултат на PCR молекуларен тест, со кој се потврдува дека 

носителот се опоравил од инфекцијата со вирусот САРС-КоВ-2, извршена најмалку 2 
месеци пред пристигнувањето, а не подоцна од 9 месеци пред пристигнувањето. 

• 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. 

 

 

 



 

 По пристигнувањето: 

Патниците што пристигнуваат во Грција подлежат на: 

o Земање примероци RAPID тестови на антиген на влезните порти за избрани лица 
извлечени од целен систем за земање примероци, заснован на системот „ЕВА“. 

 

o Задолжителна изолација доколку имаат позитивен тест за САРС-Ков-2, по тест 
за земање мостри. Во овој случај, патниците и нивните придружници се сместени 
во хотели во карантин, каде што ќе бидат подложени на понатамошно 
тестирање на PCR за да се потврди првичната дијагноза. Гостите ќе останат во 
изолирани хотели најмалку 10 дена. Трошоците за сместување во хотели во 
карантин ги покрива грчката држава. 

o Усогласеноста со здравствените протоколи за време на транспортот и целиот 
ваш престој во Грција е клучниот фактор што ќе им овозможи на сите нас да 
останеме безбедни и да се вратиме во нормала. 

o Во моментов, задолжително е да се носи маска на сите јавни места (и во 
затворено и на отворено), во сите области на Грција. 

o Ноќен полициски час е во сила од 12:30 до 5:00 часот наутро низ целата земја. 


