Matkustajakaavake Kreikkaan
Kreikassa on käytössä maahantulorajoituksia koronatartuntojen jäljittämiseksi ja
taudin leviämisen ehkäisemiseksi.
Kaavakkeella ilmoitetaan mm. henkilötiedot seköä tietoja lennoista ja hotellista. Tämä ohje antaa
yleiskuvan kaavakkeen sisällöstä.
Älä mielellään käytä selaimesi käännöstoimintoa, vaan anna kaavakkeen olla englanniksi. Näin
vältytään vikakäännöksiltä, esim. lentoyhtiön nimessä.
Pääset täyttämään kaavakkeen netissä sivulla: https://travel.gov.gr/#/
Huomioi, että viranomaiset saattavat tehdä muutoksia
kaavakkeeseen. Teemme parhaamme pitääksemme ohjeen ajantasaisena. Tämä ohje on
päivitetty 27.8.2021.

Aloita lomakkeen täyttö painamalla vihreää nappia ”Start here”
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Rekisteröityminen
Täyttääksesi kaavakkeen sinun tulee rekisteröityä Kreikan viranomaissivulle.
Aloita painamalla ”Register”
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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”

3

3

Rekisteröityminen
Kun olet täyttänyt sähköpostiosoitteesi ja valinnut salasanan, saat
sähköpostiisi viestin, jonka lähettäjänä on ”Hellenic Republic”.
Vahvista rekisteröitymisesi viestin kautta.
Klikkaa pitkää linkkiä ja vie rekisteröityminen loppuun.
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Login
Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteella ja salasanalla, jotka ilmoitit
rekisteröityessäsi.
1. Sähköpostiosoite
2. Salasana
3. Jatka ”Submit”
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Ehtojen hyväksyntä
Jotta voit täyttää kaavakkeen, sinun tulee hyväksyä ehdot.
Teksti on englanniksi ja olet itse vastuussa siitä, että olet ymmärtänyt
ehdot. Jos et osaa englantia, suosittelemme että pyydät apua.
❑ Olet lukenut ”Arrival protocol”
❑ Vahvistat, että antamasi tiedot ovat täydelliset ja oikeat
❑ Täytät vain yhden lomakkeen per perhe/talous
1. Merkitse rasti ruutuihin.
2. Paina ”Continue”
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Kaavakkeen täyttäminen
Valitse matkustusmuoto, jolla saavut maahan.
1. Tjäreborgin matkat järjestetään lennoilla, joten valitse
”Aircraft”

2. Paina ”Continue”
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Kaavakkeen täyttäminen
Täytä lennon tiedot. Löydät ne matka-asiakirjasta sekä Omilta sivuilta.
1.

Täytä lentoyhtiön nimi. Tjäreborgin lennot operoi yleensä ”Sunclass Airlines”.

2.

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

3.

Täytä saapumispäivämäärä.
Varmista oikea päivämäärä, kalenterissa sunnuntai on viikon ensimmäinen päivä

4.

Valitse lähtömaa.

5.

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

6.

Merkitse rasti, jos sinulla on välilasku Kreikassa.
Tjäreborgin lomalennoilla ei tehdä välilaskuja Kreikassa

7.

Jatka ”Continue”
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Kaavakkeen täyttäminen
Täytä tähän terveystiedot ja ilmoita, minkä todistuksen esität maahan saapuessasi.

1

Huom. Jos täytät koko matkaseurueen tietoja samaan kaavakkeeseen, vain 1.
matkustajan tiedot koronatodistuksesta täytetään tähän. Jokaisen matkustajan on
esitettävä todistus lähtöselvityksessä, mutta tähän kaavakkeeseen ei ilmoiteta heidän
tietojaan.
1.

”Complete Vaccination”. Olet saanut molemmat rokotukset. Täytä lisätiedot 2. a, b ja c.
”Negative PCR taken …” Negatiivinen PCR-testitulos, korkeintaan 72 tuntia vanha
maahan saavuttaessa tai negatiivinen antigeenitestitulos, korkeintaan 48 tuntia vanha
maahan saavuttaessa.
”Recovery from COVID…” Todistus 30-180 vrk ennen matkaa sairastetusta
koronataudista

2.

Jos olet saanut kaksi rokoteannosta, täytä pyydetyt lisätiedot
2a) Maa, jossa rokote on annettu
2b) Minkä valmistajan rokote
2c) Päivämäärä, jolloin viimeisin rokote on annettu

2a
2b
2c

3.

Jatka "Continue"
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Kaavakkeen täyttäminen
Täytä nyt henkilötiedot. Huomioi, että kirjaimia ä, ö ja å ei voi käyttää. Käytä niiden
sijaan ä=ae, ö= oe, å=aa.
1.

Sukunimi

2.

Etunimi

3.

Toinen nimi (ei pakollinen)

4.

Sukupuoli
Male =mies
Female = nainen
Other = muu

5.

Ikä

6.

Valitse ”Passport” ja täytä sitten passin numero

Jatka seuraavalle sivulle
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Kaavakkeen täyttäminen
Ilmoita tässä yhteystietosi.
1.

Matkapuhelinnumero kansainvälisessä muodossa, alkuun Suomen maanumero
+358 ja puhelinnumero ilman etunollaa, esim. +358401234567

2.

Työnumero (ei pakollinen)

3.

Kotinumero (ei pakollinen)

4.

Mahdollinen muu numero (ei pakollinen)

5.

Täytä sähköpostiosoite, jos aiemmin antamasi osoite ei näy automaattisesti

6.

Jatka ”Continue”
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Kaavakkeen täyttäminen
Täytä tähän kotiosoitteesi.
Huomioi, että kirjaimia ä, ö ja å ei voi käyttää. Käytä niiden sijaan ä=ae, ö= oe, å=aa.

1.

Kotimaa

2.

Alue/maakunta (ei pakollinen)

3.

Kaupunki

4.

Postinumero

5.

Katu

5

6.

Katunumero

6

7.

Mahdollinen huoneistonumero (ei pakollinen)
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8.

Ilmoita oletko käynyt jossakin muussa maassa viimeisten 14 päivän
aikana. ”Yes” = kyllä, ”No” = ei.
b) Jos vastaat ”Yes” valitse esiin tulevasta listasta kyseinen maa

9.

Jatka ”Continue”
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Kaavakkeen täyttäminen
Ilmoita hotellin osoitetiedot, jossa asut ensimmäisen 14 vuorokauden aikana
maahan saavuttuasi. Löydät ne matka-asiakirjasta sekä Omilta sivuilta.
1.

Valitse maa (Kreikka = Greece)

2.

Valitse provinssi (valikko häviää kun valiset ensimmäisessä kohdassa Greece).
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3.

Kaupunki

3

4.

Postinumero

5.

Valitse onko kyseessä hotelli (ei pakollinen) vai risteilyalus

6.

Hotellin/risteilyaluksen nimi

7.

Hotellin katuosoite. Jos sinulla ei ole osoitetta, kirjoita hotellin nimi.

8.

Huone/huoneisto/hyttinumero (ei pakollinen)

9.

Merkitse rasti, jos asut useammassa osoitteessa matkasi aikana.
b) Jos merkitset rastin, toista edellinen vaihe ja ilmoita toinen osoite.
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10. Jatka ”Continue”
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Kaavakkeen täyttäminen
Täytä hätätapauksen varalta yhteystiedot sellaiselle henkilölle, joka voi ottaa sinuun
yhteyttä matkasi aikana. Huomioi, että kirjaimia ä, ö ja å ei voi käyttää. Käytä niiden
sijaan ä=ae, ö= oe, å=aa.

1.

Sukunimi

2.

Etunimi

3.

Maa

4.

Kaupunki

5.

Matkapuhelinnumero kansainvälisessä muodossa (alkuun +358)

6.

Vaihtoehtoinen puhelinnumero (ei pakollinen)

7.

Sähköpostiosoite

8.

Jatka ”Continue”
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Kaavakkeen täyttäminen
Samassa taloudessa asuvat muut matkustajat
Ilmoita koko perheen tiedot samalla kaavakkeella. Tiedot tulee ilmoittaa jokaisen
matkustajan osalta, myös lasten.
Huomioi, että kirjaimia ä, ö ja å ei voi käyttää. Käytä niiden sijaan ä=ae, ö= oe, å=aa.
Jos täytät ainoastaan omat tietosi, valitse ”No”.

1.

Lisää muita perheenjäseniä valitsemalla ensin ”yes” painamalla ”Add family
member”. Toista jokaisen kohdalla. Älä lisää tähän eri osoitteessa asuvan
matkakumppanin tietoja, voit tehdä sen seuraavassa vaiheessa.

2.

Sukunimi

3.

Etunimi

4.

Ikä

5.

Passinumero

6.

Jatka ”Continue”
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Kaavakkeen täyttäminen
Eri taloudessa asuvat muut matkustajat
Voit ilmoittaa koko samalla kaavakkeella myös eri taloudessa asuvan matkaseuran
tiedot tai jokainen voi täyttää oman kaavakkeensa. Tiedot tulee kuitenkin ilmoittaa
jokaisen matkustajan osalta, myös lasten.
Huomioi, että kirjaimia ä, ö ja å ei voi käyttää. Käytä niiden sijaan ä=ae, ö= oe, å=aa.

1.

Lisää muita kanssamatkustajia painamalla ”Add non-family travel companion”.
Toista jos haluat lisätä useampia.

2.

Sukunimi

3.

Etunimi

4.

Ryhmän nimi (ei pakollinen)

5.

Passinumero

6.

Lähetä lomake ”Submit”
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Valmis!
Maahantulokaavake on nyt täytetty ja saat vahvistuksen sähköpostiisi. Vahvistusviestin
mukana on QR-koodi, joka pitää esittää lähtökentällä ja uudelleen Kreikkaan saapumisen
yhteydessä. Tallenna koodi digitaalisessa muodossa tai tulosta se, jotta se on helposti
esitettävissä.
Jos samalla lomakkeella on tehty ilmoitus useammasta henkilöstä matkaseurueessa, se
tulee osoittaa lentokentällä esittämällä PDF-tiedosto, joka tulee vahvistusviestin
liitteenä, tai vahvistusviestissä olevan linkin kautta.
HUOM!
Matkustaja on vastuussa siitä, että maahantulokaavake on täytetty oikein ja määräajan
puitteissa. Muussa tapauksessa pääsy maahan evätään, eli et myöskään pääse lennolle
lähtökentällä. Jos matkasi peruuntuu tästä syystä, et ole oikeutettu matkan hinnan
palautukseen.
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