
Matkustajalomake Kreikkaan

Kreikka on ottanut käyttöön maahantulotarkastukset. Siten viranomaisten
on helpompi jäljittää Covid-19-tartuntoja ja minimoida riskit taudin
leviämisestä.

Lomakkeella ilmoitat muun muassa tiedot lennostasi, henkilötiedot sekä
hotellin osoitteen. Seuraavilta sivuilta saat lisätietoa, kuinka lomake
täytetään.

Pääset täyttämään lomakkeen netissä sivulla: https://travel.gov.gr/#/.
On erittäin tärkeää, että täytät lomakkeen viimeistään 24 tuntia ennen
matkan alkua.

Huomioithan, että viranomaiset voivat muuttaa lomaketta lyhyelläkin
varoitusajalla. Tämä lomake on voimassa 6.8.2020 asti.

Aloita lomakkeen täyttö painamalla vihreää nappia.

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


Rekisteröityminen

Täyttääksesi lomakkeen sinun tulee rekisteröityä Kreikan
viranomaissivulle.

Rekisteröidy valitsemalla ”Register”



Rekisteröityminen

Täytä rekisteröitymissivulla seuraavat tiedot:

1. Kirjoita sähköpostiosoitteesi (Saat vahvistuksen
ilmoittamaasi osoitteeseen)

2. Valitse salasana (Vähintään 6 merkkiä)

3. Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen

4. Paina nappia ”Submit”



Rekisteröityminen

Kun olet täyttänyt sähköpostiosoitteesi ja valinnut
salasanan, saat sähköpostiisi viestin, jonka lähettäjänä
on ”Hellenic Republic”. Vahvista rekisteröitymisesi viestin
kautta.

Napauta pitkää linkkiä viedäksesi rekisteröityminen
loppuun.



Rekisteröityminen

Sinun tulee kirjautua sisään samalla sähköpostiosoitteella ja 
salasanalla, jotka ilmoitit rekisteröityessäsi.

1. Kirjoita sähköpostiosoitteesi tähän

2. Kirjoita salasanasi tähän



Ehtojen hyväksyntä

Täyttääksesi lomakkeen, sinun tulee hyväksyä seuraavat ehdot:

- Olet lukenut ”Arrival protocol”
- Vahvistat, että antamasi tiedot ovat täydelliset ja oikeat
- Täytät vain yhden lomakkeen per perhe/talous

1. Hyväksy ehdot ruksimalla laatikot.

2. Paina ”Continue”



Lomakkeen täyttäminen

Valitse matkustusmuoto, jota käytät päästäksesi
matkakohteeseesi.

1. Tjäreborgin matkat järjestetään lennoilla, joten valitse
”Aircraft”

2. Paina ”Continue”



Lomakkeen täyttö

Täytä lennon tiedot. Löydät ne lentolipustasi sekä Omat sivut -osiosta.

1. Täytä lentoyhtiön nimi. Tjäreborgin lennot operoi useimmiten ”Sunclass Airlines” 
tai "Finnair".

2. Täytä lennon numero. Jos matkustat Sunclass Airlinesilla, lennon numero alkaa
”DK”, jonka jälkeen on numeroita.

3. Jos matkustat yksityislennolla, ruksi tämä laatikko.

4. Täytä saapumispäivämäärä.

5. Valitse ”point of entry”

6. Ruksi laatikko, jos sinulla on välilasku Kreikassa. (Tjäreborgin tilauslennoilla ei
tehdä välilaskuja Kreikassa)

7. Paina ”Continue”

- Jos matkustat Rodokselle , valitse ”Rhodes”.
- Jos matkustat Kreetalle, valitse kenttä, jonne lento laskeutuu, eli joko "Chania" tai "Heraklion".

https://www.tjareborg.fi/omat-sivut


Lomakkeen täyttö

Täytä nyt henkilötiedot.
Huomioi, että kirjaimia å, ä ja ö ei käytetä. Kirjoita näiden sijaan aa, ae ja oe.

1. Täytä sukunimi

2. Täytä etunimi

3. Täytä toinen nimi (ei pakollinen)

4. Valitse sukupuoli
Male = Mies
Female = Nainen
Other = Muu

5. Täytä ikä

6. Valitse ”Passport” ja täytä sitten passin numero

Jatka seuraavalle sivulle



Lomakkeen täyttö

Ilmoita yhteystietosi.

1. Täytä matkapuhelinnumero

2. Täytä työnumero (ei pakollinen)

3. Täytä kotinumero (ei pakollinen)

4. Täytä mahdollinen muu numero (ei pakollinen)

5. Täytä sähköpostiosoite (Tämä näkyy mahdollisesti jo täytettynä)

6. Paina ”Continue”



Lomakkeen täyttö

Ilmoita kotiosoitteesi.
Huomioi, että kirjaimia å, ä ja ö ei käytetä. Kirjoita näiden sijaan aa, ae ja oe.

1. Valitse kotimaa

2. Valitse osavaltio/maakunta

3. Valitse postitoimipaikka

4. Täytä postinumero

5. Täytä lähiosoite

6. Täytä lähiosoitteen numero

7. Täytä mahdollinen huoneistonumero (ei pakollinen)

8. Täytä maat, joissa olet käynyt viimeisen 14 vuorokauden aikana (ei pakollinen)

9. Paina ”Continue”



Lomakkeen täyttö

Ilmoita hotellin/asunnon osoitetiedot, jossa asut ensimmäisen 14 vuorokauden
aikana maahan saavuttuasi. Löydät ne lentolipustasi sekä Omat sivut -osiosta.

1. Valitse maa (Kreikka = Greece)

2. Valitse osavaltio/maakunta

3. Täytä postitoimipaikka

4. Täytä postinumero

5. Täytä hotellin nimi (ei pakollinen)

6. Täytä lähiosoite

7. Täytä mahdollinen huoneistonumero (ei pakollinen)

8. Ruksi laatikko, jos aiot asua useammassa paikassa matkasi aikana.

9. Paina ”Continue”

https://www.tjareborg.fi/omat-sivut


Lomakkeen täyttö

Täytä hätätapauksen varalta yhteystiedot sellaiselle henkilölle, joka voi ottaa sinuun
yhteyttä matkasi aikana.
Huomioi, että kirjaimia å, ä ja ö ei käytetä. Kirjoita näiden sijaan aa, ae ja oe.

1. Täytä sukunimi

2. Täytä etunimi

3. Täytä kotimaa

4. Täytä postitoimipaikka

5. Täytä matkapuhelinnumero

6. Täytä vaihtoehtoinen puhelinnumero (ei pakollinen)

7. Täytä sähköpostiosoite

8. Paina ”Continue”



Lomakkeen täyttö

Jos matkustat yhdessä useamman henkilön kanssa, on mahdollista ilmoittaa kaikki
matkustajat samalla lomakkeella. Päätät itse, käytättekö yhteistä lomaketta, vai täytättekö
jokaiselle oman.

Jos lisäät muita perheenjäseniä, sinun tulee täyttää myös heidän tietonsa.
Huomioi, että kirjaimia å, ä ja ö ei käytetä. Kirjoita näiden sijaan aa, ae ja oe.

Jos täytät ainoastaan omat tietosi, voit siirtyä suoraan kohtaan 5.

1. Lisää muita perheenjäseniä painamalla ”Add family member” 
(Jos teillä ei ole sama osoite, älä lisää muita matkustajia tähän, vaan vasta
seuraavassa vaiheessa)

2. Täytä sukunimi

3. Täytä etunimi

4. Täytä ikä

5. Paina ”Continue”



Lomakkeen täyttö

Jos matkustat yhdessä useamman henkilön kanssa, on mahdollista ilmoittaa kaikki
matkustajat samalla lomakkeella. Päätät itse, käytättekö yhteistä lomaketta, vai täytättekö
jokaiselle oman.

Jos lisäät muita kanssamatkustajia, sinun tulee täyttää myös heidän tietonsa.
Huomioi, että kirjaimia å, ä ja ö ei käytetä. Kirjoita näiden sijaan aa, ae ja oe..

Jos täytät ainoastaan omat tietosi, voit siirtyä suoraan kohtaan 5.

1. Lisää muita kanssamatkustajia painamalla ”Add non-family travel companion”

2. Täytä sukunimi

3. Täytä etunimi

4. Täytä ryhmän nimi (ei pakollinen)

5. Paina ”Submit”



Lopettaminen

Valmista tuli! Olet nyt täyttänyt lomakkeen ja saat vahvistuksen sähköpostiisi.

TÄRKEÄÄ!
Säästä vahvistus sähköisesti tai tulosta se matkalle mukaan, sillä vahvistus täytyy
näyttää lähtölentokentällä.

Lähtöpäivänä, keskiyön aikaan, saat sähköpostin, jossa on QR-koodi. Tämä koodi täytyy
näyttää saapuessasi Kreikkaan.

Jos samalla lomakkeella on tehty ilmoitus useammasta matkaseuran henkilöstä, tulee 
lentokentällä todistaa ilmoituksen tekeminen kaikkien osalta joko esittämällä pdf-
tiedosto, joka tulee QR-koodi-viestin yhteydessä tai vahvistussähköposti, joka 
lähetetään , kun lomake on täytetty.

Matkustajana olet itse vastuussa siitä, että olet täyttänyt matkustajatietolomakkeen
oikein ja annetussa ajassa ennen matkaa. Mikäli et ole täyttänyt lomaketta
asianmukaisesti, sinulta evätään pääsy maahan, ja siksi sinulta evätään myös pääsy
koneeseen jo lähtölentokentällä. Tällaisessa tapauksessa sinulla ei ole oikeutta saada
korvausta matkasi kustannuksista.


