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Informações atualizadas 07/02/2022 
 
Documentos necessários para entrada na Grecia 

1- É obrigatório o preenchimento do formulário PLF no site do governo https://travel.gov.gr até às 
23h59 hrs no dia anterior de chegada. 
 

2- Viajantes da União Europeia (UE) e dos países de Schengen, bem como os trinta e três (33) países * 
não pertencentes à UE que aderiram ao sistema de certificação digital COVID da UE, podem entrar no 
país com a demonstração do Certificado Digital Europeu COVID-19 apos completado pelo menos 
quatorze (14) dias ate 9 messes após a vacinação para COVID-19 para a vacinação básica ou sem 
limite de tempo caso tenham feito a 3ª dose , ou alternativamente: 
- Tenham um teste PCR negativo realizado pelo menos 72 horas antes da chegada à Grécia.  
- Tenham um Rapid test de Antígenos negativo realizado pelo menos 24 horas antes da chegada à 
Grécia.  
- Ter um comprovante de recuperação do COVID-19, válido a partir de 14 dias ate 6 meses (180 dias) 

após PCR ou teste de antígeno positivo. 
 * 33 países que aderiram ao sistema de certificação digital:  San Marino, Albânia, Andorra, Armênia, 
Vaticano, Macedônia do Norte, Geórgia, Suíça, El Salvador, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, 
Islândia, Israel, "Taipei Chinesa (não reconhecido como estado pela Grécia)" , Lichtenstein, Líbano, 
Marrocos , Montenegro, Moldávia, Mônaco, Noruega, Nova Zelândia, Ucrânia, Uruguai, Panamá, Cabo 
Verde, Sérvia, Cingapura, Tailândia, Togo, Turquia, Tunísia, Ilhas Faroé 
 
3- É permitida a entrada de viajantes provenientes de todos os outros países, exceto os mencionados 

acima, se: 
- Tenham um teste PCR negativo realizado pelo menos 72 horas antes da chegada à Grécia ou 
- Tenham um Rapid test de Antígenos negativo realizado pelo menos 24 horas antes da chegada à 
Grécia.  

  
* testes exigidos para maiores de 5 anos 
 
Viagens Domésticas 
Para o embarque nos navios e voos para destinos Domésticos: 
 
Todos os destinos domésticos:  
(Para Voos e Barco): é necessário certificado de vacinação valido 14 dias após a ultima dose). Todos os adultos 
os quais tenham sido vacinados e passou o período de 7 meses para vacina de 2 doses ou 3 meses para 
vacinas de 1 dose, para ser considerado valido necessitam ter a dose de reforço. 
OU um teste PCR negativo realizado pelo menos 72 horas antes do horário da saída programada 
OU Rapid test de Antígenos negativo realizado pelo menos 48 horas antes do horário da saída programada 
OU Ter um comprovante de recuperação do COVID-19, válido a partir de 14 dias ate 90 dias após PCR ou teste 
de antígeno positivo. 
 
* Crianças ate 4 - 17 anos devem fazer o auto-teste (self test) que pode se comprar em farmácias locais. - 
resultado negativo de Self test em forma impressa do site gov.gr ou imprimir por este link   
 
Equipa da Inter Alpha Travel e Agentes 
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Toda a equipa de Inter Alpha Travel esta em acordo com as leis nacionais em relação a prevencao a Covid-19 
e esta totalmente vacinada, de acordo com os protocolos de segurança adotados pelo governo. 
Uso de Mascara obrigatório somente em locais fechados. 
 
Atendimento pessoal com passageiros 
Os assistentes que atendem aos passageiros pessoalmente na chegada deles, irão encontrar os passageiros 
no Hotel ou informa-los localmente nos portos ou Aeroportos.  
Somente irão acompanhar os clientes junto nos automóveis quando o número de pessoas dentro do 
automóvel permitir.   
 
Horário de toque de recolher 
Não há toque de recolher 
 
Uso de Mascaras  
Obrigatório em locais fechados. Não é necessário mais em locais abertos e na rua. 
 
Sítios arqueológicos, museus ao ar livre  
-1,5 metros de distância 
-Máscara para todos 
* recomendamos uso de “whispers” 
-  passeios em grupo ate 40 pessoas 
-E necessário certificado de vacinação OU test PCR 72 hrs antes OU rapid test 48hrs antes 
 
Museus   
2 metros de distância 
1 pessoa por 15 m² 
-  passeios em grupo: Numero de 20 - 30 pessoas dependendo do museu e seu respectivo tamanho. 
- E necessário certificado de vacinação ou de recuperação do COVID-19. (não e permitida entrada sem estes 
certificados). Crianças de 4-17 anos tem a possibilidade de fazer um auto-teste (self test). 
- Uso obrigatório de máscara para todos 
* recomendamos uso de “whispers” 
 
Restaurantes  
-Uso obrigatório de máscara na equipa 
Assentos nos locais abertos 
-6 pessoas max por mesa nos locais abertos 
-assentos em local aberto accessíveis para todos mas com Certificado de Vacinação ou Rapid test de 48 Hrs. 
Assentos em locais fechados 
- assentos nas áreas fechadas dos restaurantes somente com certificado de Vacinação ou recuperação (6 
pessoas por mesa). 
 
Bares– Abertos  
- assentos em local aberto para vacinados e não vacinados (necessário Cert. De Vacinação ou Rapid test 
48hrs)  
- assentos em locais fechados somente para vacinados  
- Uso obrigatório de máscara na equipa 
 
Transportes 
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- autocarros 85% da capacidade.  
- uso de mascas (FFP2 ou N95 ou duas mascas cirúrgica e de tecido) nos transportes 
- capacidade de 85% em navios com cabines e 80% sem cabines 
- 3 pessoas em Taxi 
- 8 pessoas em Mini Van 
 
 
Os protocolos acima são para informação e atualizados semanalmente. Para informação especifica por favor 
consulte nos. 
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