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Vážení klienti,
dovolujeme si Vás upozornit na změnu vstupních podmínek pro cestu do Řecka, která začne platit
od pondělí 17. 8. 2020.
Od pondělí 17. 8. 2020 budou povinni cestující starší 10 let (povinnost se nevztahuje na spolucestující děti ve
věku do 10 let tj. děti narozené po 1. 1. 2011) přilétající z České republiky při vstupu do Řecka předložit negativní
molekulární PCR test na Covid-19 ne starší 72 hodin (od vstupu do Řecka). Spolu s negativním testem se musí
cestující prokázat potvrzením negativní diagnózy v anglickém jazyce a s razítkem, kde je uvedeno jméno, příjmení a číslo
cestovního dokladu testovaného. Vzor potvrzení (formuláře), který musí doprovázet negativní výsledek testu, naleznete
na druhé straně tohoto dokumentu. Obě potvrzení musí být v originále (v tištěné nebo elektronické formě). V některých
případech je možné, že informace o negativním testu a lékařské potvrzení o diagnóze bude na jednom stejném
dokumentu, vždy je důležité, aby na dokumentu figurovalo datum odběru testu a informace o jeho negativním výsledku,
potvrzení od lékaře a jeho podpis + razítko. Některá odběrná místa toto neumí zajistit, potom je možné si potvrzení
nechat vystavit např. obvodním lékařem.
Seznam certifikovaných odběrových center naleznete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
Vzhledem k očekávané zvýšené vytíženosti laboratoří (pracuje se na součinnosti a zvýšení kapacit laboratoří)
doporučujeme všem klientů, aby se co nejdříve zaregistrovali na požadovaný test v akreditované laboratoři (nejlépe ve
spádové oblasti svého bydliště) a zvolili si datum testu ne starší 72 hodin od plánovaného příletu do Řecka. Dle prohlášení
hlavní hygieničky ČR (TK ze dne 11. 8. 13:00) bude proveden test i nad rámec zaregistrované kapacity klientům, kteří se
prokáží dokladem (SOZ nebo cestovním odbavením) o odletu do Řecka. Testy o víkendu (7:00 – 15:30) v Brně provádí FN
BRNO, v Olomouci v sobotu (8-12 hod) FN OLOMOUC. Více informací najdete na www daných FN.
Ve věci odletů z letišť mimo ČR (např. Vídeň, Bratislava atd.) MZV ČR důrazně doporučuje, aby všichni občané ČR
cestovali s platným negativním testem. Stejně tak se doporučuje cestovat s platným negativním testem i občanům jiných
zemí, kteří cestují z ČR.
Aktuální nařízení řecké vlády platí pro leteckou dopravu do Řecka od 17. 8. do 31. 8. 2020.
Více informací naleznete na webu MZV ČR:
https://www.mzv.cz/athens/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/pozor_povinnost_predlozit_negativni_pcr.html
Současně zůstává v platnosti prokázat se také QR kódem obdrženým po vyplnění PLF formuláře (https://travel.
gov.gr), více informací k vyplnění registrace a formuláře obdržíte či jste obdrželi v komplexním odbavení.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
S pozdravem
CK BRENNA

Vzor potvrzení, které musí doprovázet negativní výsledek testu.

MEDICAL CERTIFICATE ON COVID - 19 PCR NEGATIVE TESTING RESULTS
TO BE SUBMITTED WHEN CROSSING THE HELLENIC REPUBLIC BORDER
LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU NEGATIVNÍHO TESTU PCR na COVID -19
K DOLOŽENÍ PŘI PŘEKROČENÍ HRANICE HELÉNSKÉ REPUBLIKY

THIS IS TO CERTIFY THAT / POTVRZUJI, ŽE
Surname / Příjmení
………………………………………………………………………………………………………..….
Jméno / Jméno
……………………………………………………………………………………………….……….….
Date of birth / Datum narození
………………………………………………………………………………………..………………….
Number of Passport or ID / Číslo cestovního dokladu
……………………………………………………………………………………………………………
WAS TESTED FOR COVID-19 on date/BYL/-A TESTOVÁN/-A NA PCR COVID-19 dne ...……/...…../2020
THE RESULT OF THE TEST IS NEGATIVE /VÝSLEDEK TESTU JE NEGATIVNÍ.
In/V .………………………………………………………
date/dne …………………………………………………………………..
Signature and stamp of a certifying doctor:
Podpis a razítko potvrzujícího lékaře:

