Innan du börjar
För att du ska kunna fylla i formuläret behöver du först registrera
dig med din mejladress och skapa ett lösenord.
När det är gjort får du ett mejl med en länk till formuläret som du
ska fylla i.

Klicka här för att
registrera dig.

Sida 1 - Introduktion till formulär
Välkommen til Grekland!
Från och med 1 juli 2020 har den grekiska regeringen fastställt hur landet
välkomnar resenärer, genomför den nödvändiga diagnostiska
screeningen och håller alla säkra under hela säsongen.
Passenger Locator Form (PLF) är ett viktigt element i planeringen. Alla
resenärer måste slutföra sin PLF senast dagen innan de reser in i landet,
med detaljerad information om deras avgångsflygplats, varaktigheten för
tidigare vistelser i andra länder och adressen till deras vistelse i Grekland.
Vid flera vistelser måste de ange adressen under de första 24 timmarna.
-Resenärer kommer att få ett bekräftelsemail när PLF lämnas in.
-Resenärer kommer att få PLF med en unik Quick Response-kod (QR) på
dagen för deras planerade ankomst till Grekland (vid midnatt) och
kommer att meddelas via e-post (QR-koden kommer att anges i en länk i
e-postbekräftelsen).
PLF kan också laddas ner i appen Visit Greece och på travel.gov.gr.
Det rekommenderas starkt att alla besökare laddar ner Visit Greeceappen (GDPR-kompatibel) gratis innan deras ankomst till Grekland.
Klicka här för att fylla i
formulär

Sida 2 – Villkor och sanningsförsäkran

Läs ankomst reglerna – använd eventuellt
Google translate till att översätta reglerna.
Kryssa i och bekräfta att du har uppfattat
reglerna.
Kryssa i att du bara kommer att fylla i en
ansökan per familj/hushåll. (du registrerar
övriga familjemedlemmar senare i
formuläret)
Klicka på ”fortsätt” (continue)

Sida 3 – Transportform

Markera att du ankommer med flyg och klicka
på ”continue” för att fortsätta.

Sida 4 – Flyginformation
Skriv namn på flygbolag – Se
bokningsbekräftelse eller biljett
Skriv flygnummer – Se bokingbekräftelse eller
biljett
Hoppa över denna – gäller endast ankomst med privatflyg.

Skriv ankomst datum till Grekland – Se
bokningsbekräftelse eller biljett

Skriv ankomstflygplats i Grekland

Parga (flygplats/point of entry: Aktion)
Lefkas (flygplats/point of entry: Aktion)
Sivota (flygplats/point of entry: Aktion)
Kreta (flygplats/point of entry: Chania)
Zakynthos (flygplats/point of entry: Zakynthos)
Skiathos (flygplats/point of entry: Skiathos)
Rhodos (flygplats/point of entry: Rhodes)
Karpathos (flygplats/point of entry: Karpathos)
Santorini (flygplats/point of entry: Santorini)
Kos (flygplats/point of entry: Kos)
Samos (flygplats/point of entry: Samos)

Skal ej markeras

Klicka på fortsätt

Sida 6 – Personlig information

Skriv ditt efternamn
Skriv ditt/dina förnamn
Ditt mellannamn (enligt pass)
Ange ditt kön
Ange din ålder
Man
Kvinna
Annat

Sida 7 – Personlig information
Välj ID kort eller Pass.

Väljer du pass, kommer det en ruta till passnummer.

Ange ditt telefonnummer med +46
Tex. +46123456789

Hoppa över dessa fält

Ange din mejladress

Klicka på fortsätt

Sida 8 – Hemadress
Ange din adress i Sverige (bostad)
•

Välj land

•

Ange län

•

Ort

•

Postnummer

•

Gatunamn

Var uppmärksam på att ä, ö och å ej kan användas

Sida 10 – Hemadress fortsättning

•

Gatunummer

•

Ange evt. lägenhetsnummer (kan ignoreras)

•

Ange dom länderna som du har besök senaste 14
dagarna (gäller ej transitländer)

Klicka på fortsätt

Sida 11 – Adress till boende/hotell i
Grekland
•

Välj land

•

Ange den orten du ska bo i (tex. Kolymbia)

•

Ange postnummer

•

Ange vilket hotell du ska bo på

•

Skriv gatunamn

Detta kan vara svårt att hitta eftersom grekerna ofta ej går efter gatunamn. Skriv evt. alternativt namn
som tex, Strandvägen, hyvudvägen osv. (Beach road, mainroad)

• Rumsnummer (kan ignoreras)
Adressen på hotell/lägenhet kan ses under ”fakta”under
hotellbeskrivningen på Apollos hemsida.
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Översatt den 15/07-2020 –
Apollo uppdaterar ej eventuella
ändringar.

1

Sök hotell: Tex.
Nikolas

Sida 12 – Ange kontaktperson i tillfälle
av evt. nödsituation – t ex
familjemedlem
•

Efternamn

•

Förnamn

•

Land

•

Ort

•

Telefonnummer, skriv med landskod och ”+”.
Till SE +46 xx xxxxxxx

•

Denna kan ignoreras

•

Epost adress till kontaktperson

+46 xxxxxxxxx

Sida 13 – Medresande, inkl. barn - egen
familj
Skriv in dina barn här
Skriv in dina familjemedlemmar (samma hushåll)
här.
Se till att alla familjemedlemmar registreras.
Medresande som inte tillhör samma familj/
hushåll måste fylla i ett eget inreseformulär.

Sida 14 – Medresande, barn. Endast om
det ej är egna barn
Ange medresande, om inte i samma familj.
Avsluta med ”submit”.
Du kommer att få din unika
QR-kod vid midnatt på
avresedagen. Kontrollera
bekräftelsemejlet så allt
stämmer!

QR-kod
exempel
Så här ser en QR-kod ut. Samma funktion som en streckkod.
DU måste ta med din unika QR-kod i pappersform eller på
din telefon.

Trevlig semester
Inreseformuläret MÅSTE fyllas i senast 24
timmar före avgång.
De grekiska myndigheterna har en hotline som
kan kontaktas för frågor.
+30 215 560 5151

