Tisztelt Utasunk!
2020. július 1-től a Görögországba utazóktól egy angol nyelvű kérdőív Passenger Locator Form (PLF)
kitöltését kéri a görög kormány, mely a http://travel.gov.gr oldalon érhető el! A kérdőívet ezen a weboldalon
kell kitölteni, a határátlépés előtt legkésőbb 24 órával.
Charterjáratainkra csak a kérdőív kitöltése után megküldött QR kóddal van lehetőség felszállni.
A kérdőívre minden adatot ékezetek nélkül kell beírni.
A kitöltés után az utas kap egy visszaigazoló e-mailt (amennyiben nem érkezik meg, a regisztráció sikertelen
és újra kell regisztrálni), majd az utazást megelőző napon 24 óráig megkapja a beutazáshoz szükséges QR
kódot, amelyet érkezéskor be kell mutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak. A QR kódot az utas a
mobiltelefonja segítségével, vagy kinyomtatott formában mutathatja be.
Minden utasnak rendelkeznie kell QR kóddal, azaz mindenkit külön-külön be kell regisztrálni. A családi
regisztrációt jelenleg engedélyezik, de irodánk azt javasolja, hogy mindenki külön regisztráljon, és külön QR
kóddal rendelkezzen (a 2 év alatti gyermekek is).
Aki jóval a beutazási időpont előtt regisztrál az csak egy visszagazoló e-mailt kap, majd az indulás előtti
napon 24 óráig küldik meg részére a QR kódot.
A megadott információk alapján a rendszer kockázatelemzést végez, az eredmények függvényében választják
ki azokat az utasokat, akiket letesztelnek. A tesztelésre kijelölt utasok az általuk foglalt szállás települését nem
hagyhatják el az eredmény megérkezéséig, de nyaralásukat megkezdhetik, a hotel szolgáltatásait
használhatják. A teszt eredményéről az utasokat a regisztrált e-mail címen vagy telefonszámon sms-ben
értesítik.
A kérdőív megkezdéséhez elsőként egy Regisztrációs űrlap kitöltése szükséges:

Az első sorba („Email”) írja be e-mail címét, amelyhez jelenleg hozzáfér. A második sorba („Password”)
írjon be egy jelszót, amelyre emlékezni fog, és erősítse meg a harmadik sorban ("Confirm password").
A regisztráció során beírt e-mail címet nem lehet utólag megváltoztatni, és a létrehozott QR-kódokat mindig a
regisztráció során megadott e-mail címre küldik el.
SUBMIT - KÜLDÉS

A következő oldalon megjelenő állítások elfogadása nélkül nem lehet továbblépni az űrlaphoz:

Before you begin – Mielőtt elkezdené

□ I have read the arrival protocol (Elolvastam az érkezési protokollt.)
□ I will fill out and submit the form completely, correctly and truthfully. (Az űrlapot teljesen, hibátlanul és
az igazságnak megfelelően fogom kitölteni.)

□ I will submit only one PLF form for my family / household. (CSAK egy PLF űrlapot fogok kitölteni
családom / háztartásom részére.)
By inserting your data hereunder you acknowledge that such data will be processed in order to protect public
health against the COVID_19 pandemic (ar. 9 par. 2 i, Greek Law 4624/2019 ar. 22 par. 1 c). Furthermore, in
case that your country of origin/ domicile is outside EEA and there is no adequacy decision, your personal
data must be transferred to your Embassy or consulate according to ar. 49 par. 1 d of GDPR.
(Az adatok megadásával elfogadja, hogy ezeket az adatokat a COVID-19 pandémia okán, a közegészség
védelme érdekében szemben kezelik (9. cikk (2) bekezdés, a 4624/2019 görög törvény 22. cikke (1)
bekezdésének c) pontja alapján). Ezenkívül abban az esetben, ha a származási / lakóhelye az Európai
Gazdasági Térségen kívüli, akkor megfelelőségi határozat hiányában személyes adatait az országa
nagykövetsége vagy konzulátusa felé továbbítani szükséges a GDPR 49. cikkelyének 1 d paragrafusa
értelmében.)
Csak mindhárom pont elfogadásával lehet továbblépni!
CONTINUE – FOLYTATÁS

Ezután kezdheti meg az űrlap kitöltését. Segítség a kitöltéshez:

Transportation Type - Közlekedés típusa
Please select how you will be travelling (Kérjük, válassza ki, milyen eszközzel fog utazni)
Ground (Bus / Train / Car) (Szárazföldön (autóbusz / vonat / autó)
Aricraft (Repülőgéppel)
Curise Ship (Óceánjáró hajóval)
Ferry ship (Komppal)
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Ground Transportation Type - Szárazföldi közlekedés típusa
Please select which ground transport will you be using (Kérjük, válassza ki mely szárazföldi
közlekedési eszközt fogja használni.)
Bus (Autóbusz)
Train (Vonat)
Car (Autó)

REPÜLŐGÉPPEL ÉRKEZŐK ESETÉN MEGJELENŐ KÉRDÉSSOR
Aircraft Flight Information - Légitársasággal kapcsolatos információk
Please fill in the details of your flight (Töltse ki a járatra vonatkozó adatokat)
Airline name (Légitársaság neve - Smartwings)
Flight number (Járatszám)
Enter 2 characters followed by 1-4 numbers between 0 and 9, e.g. AC7678, LH1752
(Tüntessen fel két betűt és 1-4 számot 0 és 9 között, pl. 7O5092)
alternatively, if you’re flying private, fill this out (töltse ki, amennyiben magángéppel érkezik
Private flight number (Magángép száma) Date of arrival (Érkezés dátuma)
Point of entry in the country (Belépési pont- repülőtér neve) - Select Entry Point (Válassza ki az úti célt)
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Please check if there is an internal connection flight. (Kérjük, jelölje be, ha országon belüli
átszállással utazik.)
Connection Flight Information - Csatlakozó járatinformációk
Please fill in the detaill of your flight (Töltse ki a járatra vonatkozó adatokat)
Ailrine name (Légitársaság neve)
Flight number (Járatszám)
Enter 2 characters followed by 1-4 numbers between 0 and 9, e.g. AC7678, LH1752
(Tüntessen fel két betűt és 1-4 számot 0 és 9 között, pl. AC7678, LH1752)
Date of arrival (Érkezés dátuma)
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Personal information - Személyes információk
Last (family) name (Vezetéknév)
First (given) name (Keresztnév)
Middle Initial (Optional) (Harmadik név (nem kötelező)
Your sex (Neme) - Male (Férfi), Female (Nő), Other (Egyéb)
Age (Életkor) - Enter a positive number, e.g. 23, 89 (Pozitív előjelű számot írjon be, pl. 23, 89)
ID Document Type (Azonosító okmány típusa)
National ID (Személyi igazolvány)
Passport (Útlevél)
National ID Number (személyi igazolvány száma)
Passport Number (Útlevélszám)
Phone number(s) where you can be reached if needed.
(Telefonszám(ok), melye(ke)n szükség esetén elérhető.)
Mobile phone (Mobiltelefon)
Enter a plus sign (+) followed by your country code and your phone number, e.g. +306986123456. (A
következő formátumban tüntesse fel telefonszámát (+) ország előhívó, körzetszám, telefonszám, pl.
+36201234567.)
Business phone number (Optional) (Üzleti telefonszám (nem kötelező))
Home phone number (Optional) (Lakástelefon (nem kötelező))
Other phone number (Optional) (Egyéb telefonszám (nem kötelező))
Email address (E-mail cím) – a regisztráció alapján automatikusan betöltődik
Enter your username/mailbox name followed by the @ symbol and the domain name, e.g.
jsmith@example.com (Az alábbi formátumban tüntesse fel az e-mail címét: minta@kartagotours.hu)
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Permanent Address - Állandó lakcím
Please fill in the address of your permanent residence
(Kérjük, töltse ki az állandó lakcímre vonatkozó információkat)
Country (Ország) - Select Country (Válassza ki az országot)
State / Province (Állam / Tartomány)
Select Region (Válassza ki a régiót)
City (Város)
ZIP / Postal code (Irányítószám)
Street (Utca), Street number (Házszám)
Apartment number (Optional) (Lakásszám (nem kötelező))
Previously Visited Country (Optional) (Korábban meglátogatott ország (nem kötelező))
If in the previous 14 day you have stayed in a country (not transit) other than your permanent address, declare
below the name of the country
(Amennyiben az elmúlt 14 nap során az állandó lakcímén kívül más országban is tartózkodott (nem tranzit
célból), úgy tüntesse fel az ország nevét - Select Country (Válassza ki az országot)
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Temporary Address - Ideiglenes cím
Please enter the temporary address you will be residing for up to the next 14 days.
Töltse ki a címet, ahol a következő max. 14 napban tartózkodni fog – szálloda elérhetőségei)
Country (Ország) Select Country (Válassza ki az országot)
State / Province (Állam / Tartomány)

Üdülőhelyeink az alábbi tartományokhoz tartoznak:
Zakynthos - IONIA NISIA, Kréta – KRITI, Rhodosz - NOTIO AIGAIO
Select Region (Válassza ki a régiót)
City (Város)
ZIP / Postal code (Irányítószám)
Hotel name (if any) (Optional) (Szálláshely neve (amennyiben van) (nem kötelező)
Street (Utca), Apartment number (Optional) (Apartman száma (nem kötelező)
Please check if there is a second temporary address - (Töltse ki, amennyiben második címe is lesz)
Temporary Address 2 → Ideiglenes cím 2 – Ha több szálláshely van, ugyanúgy kell kitölteni, mint az első
címnél.

Üdülőhelyek, szállodák címei:
Kréta - Tartomány: KRITI
Szálloda neve
Annabelle Beach Resort
Castro
Kavros Beach
Dessole Dolphin Bay
Dessole Malia Beach
Sunshine Crete Beach
Kavros Garden
Neptuno Beach
Petra Mare
Mythos Palace
Astron
Marilena
Star Beach
Porto Plazza
Eliros Mare
Ikaros Beach Resort
Alexander Beach
Aroma Creta
Kathrin Beach
Spyros and Soula

Utca / üdülőhely / irányítószám / hely

Anissaras, Limin Hersonissos 70014, Crete, Greece
A.Papandreou str.301, Gazi Ammoudara 71414, Crete, Greece
Kavros kourna, Georgioupolis 73007, Crete, Greece
M. Merkouri 1, Skafidaras 71414, Crete, Greece
Dimokratias Street, Malia 70007, Crete, Greece
Koutsounari, Koutsounari 72200, Crete, Greece
Kavros kourna, Georgioupolis 73007, Crete, Greece
Vagias 3, Amoudara 71414, Crete, Greece
6, Filotheou A' Str, Ierapetra 72200, Crete, Greece
Epar.Od. Georgioupolis-Kournas, Kournas 73007, Crete, Greece
Papaioannou 1, Ierapetra 72200, Crete, Greece
Leof. Andrea Papandreou 173, Ag. Dimitrios 71414, Crete, Greece
Themistokleous 5, Chersonisos 70014, Crete, Greece
El. Venizelou 92, Limenas Chersonisou 70014, Crete, Greece
Kavros Apokoronou Georgioupolis, Chania 73007, Crete, Greece
Malia, Malia 70007, Crete, Greece
Agiou Ioanni, Stalida 70007, Crete, Greece
Epar.Od. Ierapetras - Sitias, Ferma 72200, Crete, greece
Adelianos Kampos, Adelianos Kampos 74100, Crete, Greece
Lygaria 71500, Crete, Greece
Zakynthos: Tartomány: IONIA NISIA

Szálloda neve
White Olive Premium Laganas
Palazzo di Zante
Sirocco
Zakantha Beach
Castelli
Mediteranean Beach
Astir Beach / Astir Palace
Andreolas
Atlantica Eleon Grand Resort and
SPA

Utca / üdülőhely / irányítószám / hely

Laganas, Laganas, 29100 Zakynthos Greece
Vassiliskos, Vassilikos, 29100, Zakynthos, Greece
Kalamaki, Kalamaki, 29100, Zakynthos, Greece
Argassi, Argassi, 291 Zakynthos, Greece
Agios Sostis, Agios Sostis, 29092, Zakynthos, Greece
Laganas, Laganas, 29100 Zakynthos Greece
Laganas, Laganas, 29100 Zakynthos Greece
Laganas, Laganas 29100 Zakynthos Greece
Tragaki, Tragaki, 29100 Zakynthos, Greece
Rodosz: Tartomány: NOTIO AIGAIO

Szálloda neve
Apollo Beach /Apollo Blue
Haniotis
Shunshine Rhodes
Virginia Family Resort
Grecian Fantasia Resort
Semiramis
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Utca / üdülőhely / irányítószám / hely

Faliraki, Faliraki 851 05, Rhodes, Greece
Faliraki, Faliraki, 85100, Rhodes, Greece
Ixia, Ixia 85101, Rhodes, Greece
Reni, Koskinou/Reni, Koskinou, 85100 Rhodes, Greece
Faliraki, Faliraki 851 05, Rhodes, Greece
I.Metaxa 18, Rhodos City, 85100, Greece

Emergency Contact Information - Vészhelyzet esetén elérhető kapcsolattartó
Someone who can reach you during the next 30 days
(Kapcsolattartó, akit a következő 30 napban el tud érni a hatóság vészhelyzet esetén Önnel kapcsolatban)
Last (family) name (Vezetéknév)
First (given) name (Keresztnév)
Country (Ország)
City (Város)
Mobile phone (Mobiltelefon)
Enter a plus sign (+) followed by your country code and your phone number, e.g. +306986123456. (A
következő formátumban tüntesse fel telefonszámát (+) ország előhívó, körzetszám, telefonszám, pl.
+36201234567.)
Other phone number (Optional) (Egyéb telefonszám (nem kötelező))
Email address (E-mail cím)
Enter your username/mailbox name followed by the @ symbol and the domain name, e.g.
jsmith@example.com (Az alábbi formátumban: minta@kartagotours.hu)
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Travel Companions – Family - Utastársak – Családtag
Add Family Member (Családtag hozzáadása) – kérjük, ne kattintson erre a gombra, minden utas részére
külön kérdőívet töltsön ki (elölről kezdve)!
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Travel Companions – Non-Family/ Non-Same Household - Utastársak - nem családtag / nem
azonos háztartás
Add Non-Family Travel Companion (Utastárs hozzáadása) – kérjük, ne kattintson erre a gombra, minden
utas részére külön kérdőívet töltsön ki (elölről kezdve)!
SUBMIT – KÜLDÉS
A kérdőív elküldését követően az utas rövid időn belül visszaigazoló e-mailt kap a regisztrációkor megadott
email címre (amennyiben nem érkezik meg, a regisztráció sikertelen és újra kell regisztrálni), majd az utazást
megelőző napon 24 óráig a görög hatóság elküldi a határátlépéshez szükséges QR kódot, amelyet a
Görögországba való belépéskor be kell mutatni. A kódot az indulási ország repülőterén is kérni fogják.
Minden utasnak rendelkeznie kell QR kóddal, anélkül nem lehet belépni Görögország területére!
Ez az űrlap segít a görög egészségügyi hatóságoknak a koronavírussal érintkezésbe kerülő személyek
azonosításában.
A kapott adatok feldolgozásával kapcsolatban a GDPR szabályai az irányadók.

