Matkustajatietolomake Kreikkaan

Kreikan viranomaiset edellyttävät, että kaikkien Kreikkaan matkustavien tulee täyttää sähköinen Passenger Locator Form (PLF) lomake ennen matkalle lähtöä. Suosittelemme lomakkeen täyttämistä hyvissä ajoin mahdollisten lomakkeen täyttämisessä
ilmenevien ongelmien vuoksi. Saapuminen maahan ilman lomakkeen täyttämistä ja siitä saatavaa QR-koodia johtaa
maahantulon epäämiseen ja sakkoihin.
Lomake täytetään osoitteessa: https://travel.gov.gr/#/. Lomakkeen täyttäminen onnistuu parhaiten Chrome-selaimella. Seuraavilta
sivuilta löydät ohjeen lomakkeen täyttämiseen.
Lomakkeessa ei käytetä ä, ö ja å-kirjaimia. Kirjoita kirjaimet seuraavassa muodossa:
ä = ae
ö = oe
å = aa
Yhdessä matkustavan perheen / samassa taloudessa asuvien matkustajien, myös lasten tiedot voi ilmoittaa yhteisellä
matkustuslomakkeella. Jos matkustat yhdessä muun kuin perheenjäsenen / samassa taloudessa asuvan matkustajan kanssa, voit
lisätä matkaseurueen muiden jäsenten nimet ja tiedot lomakkeellesi, mutta huomioi, että tämän lisäksi on suositeltavaa täyttää
kaikille omat henkilökohtaiset lomakkeet.
Huomioithan, että viranomaiset saattavat tehdä lomakkeeseen muutoksia lyhyelläkin varoitusajalla.
Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että lomakkeen täytettyäsi saat siitä vahvistuksen sähköpostiisi.

Lomakkeen täyttö
Siirry sivustolle https://travel.gov.gr/#/.
Sivustolla esitetään englanniksi maahanpääsyn
edellytyksiä sekä lomakkeen täyttöä.
Aloita lomakkeen täyttö painamalla ”Start Here >”.

Rekisteröityminen
Ensimmäisellä kerralla lomaketta täyttäessäsi tulee rekisteröityä sivujen
käyttäjäksi sisäänkirjautumissivun ”Register”.
Voit jättää muut kentät tyhjiksi.
Mikäli olet rekisteröitynyt jo aiemmin, voit aloittaa lomakkeen täyttämisen
kirjautumalla sisään sähköpostiosoitteellasi (Email) ja salasanallasi
(Password), jonka ilmoitit rekisteröityessäsi. Paina ”Submit” jatkaaksesi
sivustolla eteenpäin.
Mikäli olet unohtanut salasanasi, valitse ”Reset Password” ja saat
sähköpostiisi linkin resetointia varten.

Rekisteröityminen

Täytä rekisteröitymissivulla seuraavat tiedot:

1. Email –sähköpostiosoitteesi. Vahvistus lomakkeen täytöstä
lähetetään tähän osoitteeseen.
2. Password – haluamasi salasana (vähintään 6 merkkiä)
3. Confirm Password – vahvista salasana kirjoittamalla se
uudelleen

4. Submit – paina jatkaaksesi eteenpäin. Tämän jälkeen
näytöllesi tulee ilmoitus, että sähköpostiisi on lähetetty
vahvistuslinkki, jota käyttämällä pääset aktivoimaan
käyttäjätilisi. Mikäli et ole saanut sähköpostia, klikkaa sivun
”here” ja sinulle lähetetään uusi vahvistussähköposti.

Rekisteröityminen
Sähköpostiisi saapuu viesti Kreikan viranomaisilta. Viestin lähettäjänä on Hellenic Republic – travel.gov.gr ja otsikko ”Verity your
account to travel.gov.gr”. Paina sähköpostissa olevaa pitkää linkkiä viedäksesi rekisteröitymisen loppuun ja aktivoidaksesi
käyttäjätilisi.

Tämän jälkeen siirryt PLF-lomakkeen kirjautumissivulle. Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteella
(Email) ja salasanalla (Password). Paina ”Submit” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

Ehtojen hyväksyntä

Lomakkeen täyttö aloitetaan vahvistamalla ehdot sekä
luvataan täyttää lomake kokonaisuudessaan, oikein ja
rehellisesti. Väärien tietojen antaminen saattaa johtaa
sakkoihin.
Sinua pyydetään vahvistamaan, että:
1. Olet lukenut maahansaapumisohjeistuksen
”Arrival protocol” (vain englanniksi)
2. Täytät lomakkeen kokonaisuudessaan, oikein ja
rehellisesti
3. Täytät vain yhden lomakkeen yhdessä
matkustavaa perhettä / taloutta kohti

Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

Lomakkeen täyttäminen
Valitse matkustusmuoto, jolla saavut maahan.
Kaikki matkamme järjestetään Finnairin lennoin, joten valitse
vaihtoehdoista ”Aircraft”.
Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

Lomakkeen täyttäminen
Täytä lennon tiedot. Tiedot löydät matkavahvistuksesta, Omalomasta tai
Aurinkomatkat-sovelluksesta.

1. Airline Name – Lentoyhtiö (Finnair)
2. Flight Number – Lennon numero (AYxxxx)
3. Please check if your flight is private. – Yksityislento. Jätä tyhjäksi.
4. Date of Arrival – Valitse kalenterista saapumispäivämäärä
5. Country of Departure – Lähtömaa. Valitse valikosta Finland.
6. Point of entry in the Country – Lentokenttä, jolle lentosi laskeutuu. *
7. Please check if there is an international connection flight. – Jatkolennot.
Jätä tyhjäksi.

Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

*) Rodos: Rhodes, Hania: Chania, Iraklion: Heraklion, Kos: Kos, Santorini:
Santorini, Preveza: Aktio

Lomakkeen täyttäminen
Täytä terveystiedot. Ilmoita, minkä seuraavista todistuksista esität viranomaisille maahan saapuessasi.

1. Complete Vaccination – Rokotustodistus. Olet rokotettu COVID-19
tautia vastaan rokotussarjaan kuuluvilla rokotteilla (molemmat
annokset, jos rokote edellyttää kahta annosta). Mikäli valitset tämän
kohdan, saat jatkokysymyksiä, joihin ohjeet seuraavalla sivulla.

2. Negative PCR test taken no more than 72 hours before my arrival or a
negative antigen (rapid) test no more than 48 hours before my arrival
– Negatiivinen PCR-testitulos, korkeintaan 72 tuntia vanha maahan
saavuttaessa tai negatiivinen antigeenitestitulos, korkeintaan 48 tuntia
vanha maahan saavuttaessa.

3. Recovery from COVID in the past 30 to 180 days – Todistus
sairastetusta COVID-19 taudista vähintään 30 päivää ja enintään 180
päivää ennen matkaa.

Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

Lomakkeen täyttäminen
Mikäli täytit terveystietoihin esittäväsi viranomaisille Rokotustodistuksen täytä
seuraavat kohdat.

1. In which country did you get vaccinated? – Missä maassa sinut
rokotettiin? Valitse valikosta.
2. Which manufacturer? – Minkä valmistajan rokotteet sait? Valitse
valikosta.
3. When did you take the last dose? – Milloin sait viimeisimmän
rokotusannoksen? Valitse päivämäärä kalenterista.

Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

Lomakkeen täyttäminen
Täytä henkilötiedot. Lomakkeessa ei käytetä ä, ö ja å-kirjaimia. Kirjoita kirjaimet
seuraavassa muodossa: ä = ae, ö = oe, å = aa.

1. Last (family) name – Sukunimi
2. First (given) name – Etunimi
3. Middle Initial (Optional) – Toinen nimi (ei pakollinen)
4. Your sex – Sukupuoli
Male = Mies
Female = Nainen
Other = Muu
5. Age – Ikä

6. ID Document Type – Matkustusasiakirja, jolla matkustat.
National ID = Henkilökortti
Passport = Passi
Valittuasi henkilökortin tai passin, tulee täytettäväksi ”National ID
Number/Passport Number” -kohta, johon tulee lisätä henkilökortin- tai
passinnumero.

Lomakkeen täyttäminen
Täytä yhteystiedot.

1. Mobile Phone Number – Matkapuhelinnumero (+358 40 xxx xxxx)
2. Business Phone Number (Optional) – Työnumero (ei pakollinen)
3. Home Phone Number (Optional) – Kotinumero (ei pakollinen)
4. Other Phone Number (Optional) – Muu puhelinnumero (ei pakollinen)
5. Email Address – Sähköpostiosoite. Kenttään on automaattisesti täytetty
osoite, jota käytettiin sivuille rekisteröitymiseen. Saat tähän sähköpostiin
matkaasi varten QR
6. -koodin, joka tulee esittää lentoyhtiölle sekä Kreikan viranomaisille
maahan saapuessa.

Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

Lomakkeen täyttäminen
Täytä kotiosoitteesi. Lomakkeessa ei käytetä ä, ö ja å-kirjaimia. Kirjoita kirjaimet
seuraavassa muodossa: ä = ae, ö = oe, å = aa.
1. Country – Kotimaa. Valitse valikosta.
2. State / Province (Optional) – Lääni. Valitse valikosta.
3. City – Postitoimipaikka
4. ZIP / Postal Code – Postinumero
5. Street – Lähiosoite
6. Street Number – Lähiosoitteen numero
7. Apartment Number / Cabin Number (Optional) – Huoneistonumero (ei
pakollinen)
8. In the 14 days prior to your arrival / departure have you stayed in a country
(not transit) other than your permanent address? – Oletko vieraillut muissa
maissa viimeisen 14 vrk aikana ennen Kreikkaan saapumista? Yes = Kyllä,
No = Ei. Mikäli vastaat ”Yes”, tulee sinun valita valikosta maa, jossa vierailit.

Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

Lomakkeen täyttäminen
Täytä hotellin/majoituspaikan osoitetiedot, jossa majoitut ensimmäisen 14 vuorokauden
aikana maahan saavuttaessa. Löydät tiedot Aurinkomatkojen verkkosivuilta, Omalomasta tai
Aurinkomatkat-sovelluksesta.
1. Country – Maa. Valitse valikosta Greece = Kreikka.
2. State / Province (Optional) – Lääni. Tätä ei vaadita, kun edellä on valittu Greece.
3. City – Kaupunki/kylä
4. ZIP / Postal Code – Postinumero. Voit laittaa lomakylän nimen (esim. Maleme,
Platanias, Ialyssos), mikäli postinumeroa ei ole tiedossa.
5. Hotel Name (if any) (Optional) – Hotellinnimi (ei pakollinen)
6. Street – Lähiosoite
7. Apartment Number / Cabin Number (Optional) – Huoneistonumero (ei pakollinen)
8. Please check if there is a second temporary address. – Useampi majoituspaikka
oleskelun aikana. Mikäli kyllä, täytä edellä mainitut tiedot myös tästä majoituksesta.

Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

Lomakkeen täyttäminen
Täytä yhteyshenkilön yhteystiedot mahdollisia hätätapauksia varten. Yhteyshenkilö
voi olla kotiin jäävä henkilö tai matkalla mukana oleva henkilö. Lomakkeessa ei
käytetä ä, ö ja å-kirjaimia. Kirjoita kirjaimet seuraavassa muodossa: ä = ae, ö = oe,
å = aa.

1. Last /family) name – Sukunimi
2. First (given) name – Etunimi
3. Country – Kotimaa
4. City – Postitoimipaikka
5. Mobile Phone Number – Matkapuhelinnumero (+358 40 xxx xxxx)
6. Other Phone Number (Optional) – Muu puhelinnumero (ei pakollinen)
7. Email Address - Sähköpostiosoite

Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

Lomakkeen täyttäminen
Täytä yhdessä matkustavan perheen / samassa taloudessa asuvien matkustajien tiedot, myös lasten. Jos täytät lomakkeen vain
itsellesi, voit siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen painamalla ”Continue”.
Lisää muita perheenjäseniä / samassa taloudessa asuvia painamalla ”ADD FAMILY MEMBER”.
Tästä kohdasta tulee lisätä kaikki matkustajat ja täyttää heidän tietonsa. Lomakkeessa ei käytetä
ä, ö ja å-kirjaimia. Kirjoita kirjaimet seuraavassa muodossa: ä = ae, ö = oe, å = aa.

1.
2.
3.
4.

Last (family) name – Sukunimi
First (given) name – Etunimi
Age – Ikä
National ID / Passport – Henkilökortin / Passin numero (matkustusasiakirja, jolla
matkustaa)

Mikäli lisäät vahingossa liikaa rivejä, voit poistaa niitä yksitellen painamalla ”REMOVE FAMILY
MEMBER 1, 2,” jne.
Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin.

Lomakkeen täyttäminen
Voit lisää lomakkeelle yhdessä matkustavan seurueen kaikkien matkustajien tiedot (ei perheenjäsen / saman talouden jäsen).
Huomioi, että perheen / saman talouden ulkopuolisen jäsenen on suositeltavaa täyttää lisäksi oma, henkilökohtainen lomake. Jos
täytät lomakkeen vain itsellesi, voit vahvistaa lomakkeen lähetyksen painamalla ”Submit”.
Lisää muita kanssamatkustajia painamalla ”ADD NONFAMILY TRAVEL COMPANION”. Tästä kohdasta voit lisätä
kaikki matkaseurueen jäsenet ja täyttää heidän tietonsa.
Lomakkeessa ei käytetä ä, ö ja å-kirjaimia. Kirjoita kirjaimet
seuraavassa muodossa: ä = ae, ö = oe, å = aa.
1. Last (family) name – Sukunimi
2. First (given) name – Etunimi
3. Group (tour, team, business, other) (Optional) –
Ryhmän nimi (ei pakollinen)
4. National ID / Passport - Henkilökortin / Passin numero
(matkustusasiakirja, jolla matkustaa)
5. Kun kaikki jäsenet on lisätty ja tiedot täytetty vahvista lomakkeen lähetys painamalla ”Submit”.

Lomakkeen täytön lopettaminen
Olet nyt täyttänyt lomakkeen ja lähetettyäsi sen ”Submit”-painikkeella saat sähköpostiisi vahvistuksen lomakkeen täyttämisestä.
Säilytä saamasi sähköpostivahvistus. Lomakkeen lähetettyäsi saat sähköpostiisi matkalla vaadittavan QR-koodiin. Ota koodi
mukaan matkalle joko paperille tulostettuna tai puhelimella näytettävänä. Saamasi QR-koodi esitetään lentoyhtiölle koneeseen
nousun yhteydessä ja koodi tulee näyttää myös Kreikan viranomaisille maahan saavuttaessa.
Mikäli täytit lomakkeelle kaikkien perheenjäsenten / samassa taloudessa asuvien matkustajien tiedot, tulee lentokentällä
varautua todistamaan yhteisen ilmoituksen tekeminen joko esittämällä saamasi PDF-tiedosto tai vahvistussähköposti, joka
lähetetään sähköpostiisi lomakkeen täytön jälkeen.
Huomioithan, että olet itse vastuussa siitä, että matkustajatietolomake on täytetty oikein ja ennen matkalle lähtöä. Saapuminen
maahan ilman lomakkeen täyttämistä ja siitä saatavaa QR-koodia johtaa maahantulon epäämiseen ja sakkoihin.

Hyvää matkaa!

Lomake päivitetty 3.8.2021.

