


*Velkommen til Grækenland!
Fra den 1. juli 2020 har den græske regering bestemt, hvordan landet vil 
byde rejsende velkommen, gennemføre den nødvendige diagnostiske 
screening og holde alle i sikkerhed gennem hele sæsonen. Passenger 
Locator Form (PLF) er et nøgleelement i planlægningen. 

Rejsende vil modtage en bekræftelses-e-mail efter indsendelse af PLF. 
Rejsende vil modtage PLF med deres unikke Quick Response (QR) -kode 
kort tid efter udfyldelse af indrejseformularen. PLF kan også findes i 
appen Visit Greece og på travel.gov.gr. Det anbefales kraftigt, at alle 
besøgende downloader Visit Greece-appen (GDPR-kompatibel) gratis 
inden deres ankomst til Grækenland.



Hvis det er første gang, du skal udfylde en PLF 
formular, så skal du klikke på ”Register”

Hvis du tidligere har registreret dig og udfyldt 
en PLF formular og du har brug for at ændre i 
den - fx ved ændring af navn, flynummer mv., 
så kan du logge ind med din valgte e-mail og 
kodeord, hvorefter du får mulighed for at 
ændre dine oplysninger. 



På denne side registrerer du dig. Skriv først din 
e-mail adresse og vælg derefter et kodeord, 
som skal skrives to gange”

eksempel@eksempel.dk

Selvvalgt kodeord (Minimum 6 tegn)

Gentag selvvalgt kodeord

Når du har indtastet e-mail og valgt kodeord, 
klik på ”Submit”



Efter du har registreret dig, og har valgt 
kodeord, sendes der en bekræftelses e-mail til 
din e-mail adresse.

Du modtager nu en e-mail fra ”Hellenic 
Republic – travel.gov.gr”.
I e-mailen du har modtaget, skal du klikke på 
et aktiveringslink, så du kan bekræfte at din e-
mail adresse er korrekt. 

Hvis du ikke modtager e-mailen, kan den være 
havnet i ”uønsket post” eller ”spamfilter”.

E-mail eksempel



Når du har klikket på aktiveringslinket kommer 
du til denne side, hvor du nu logger ind med 
din e-mailadresse og kodeord, for at fortsætte 
udfyldelsen af indrejseformularen.

eksempel@eksempel.dk

Indtast dit kodeordNår du har indtastet e-mail og kodeord, klik på 
”Submit”



Læs ankomst protokol – anvend evt. Google 
Translate til oversættelse. Markér derefter 
feltet at du er indforstået.

Markér at du på tro og love udfylder komplet, 
korrekt og ærligt.

Klik derefter på fortsæt

Her bekræfter du, at du kun udfylder én 
formular pr. familie eller husholdning.



Markér at du ankommer med fly og klik 
”continue” for at fortsætte.

(Forudsætter selvfølgelig at du ankommer med 
fly og ikke selv har arrangeret anden form for 
transport ind i landet)



Skriv navn på flyselskab – Se din 
bookingbekræftelse eller billet

Skriv flynummer – Se din bookingbekræftelse 
eller billet (Novair har 3 bogstaver og 3 tal)

Skal ikke krydses af – Kun til dem der ankommer i privatfly, hvilket desværre 
ikke er tilfældet med Apollo ☺

Skriv ankomst dato til Grækenland – Se din 
bookingbekræftelse eller billet

Skriv ankomstlufthavn til Grækenland

VIGTIGT! Parga og Sivota har to 
lufthavne, og du skal derfor se på din 
billet, om du flyver til Preveza (Aktio) 
eller Ioannina. 

Lefkas = Preveza (Aktio)
Parga = Preveza (Aktio) eller Ioannina
Sivota = Preveza (Aktio) eller Ioannina
Lesvos = Mytilene Airport Klik fortsæt

Skal ikke markeres

Flyselskab navn fx Novair eller SAS

Flynummer fx NVR218 eller SK7748

Ankomst dato

Ankomstlufthavn



Her skal du vælge, hvilket dokumentation i 
form af Coronapas du medbringer på rejsen. 

• Vaccination
• Negativ Covid-19 test (Enten PCR-test eller 

antigentest/kviktest) 



OBS: Denne side kommer kun hvis de vælger 
”complete vaccination”. Hvis du har valgt 
negativ Covid-19 test kan du springe denne 
vejledning over. 

• Her vælger du hvilken land du er vaccineret 
i. 

• Her vælger du hvilken vaccine du har fået. 
• Her vælger du datoen for sidste stik med 

vaccinen. 



Skriv dit efternavn ind i feltet her
(Æ=AE, Å=A, Ø=OE)

Skriv dit fornavn

Dit mellemnavn (hvis du har et)

Angiv dit køn

Angiv din alder

Mand

Kvinde

Andet

(Vejledning fortsætter på næste side)

Efternavn

Fornavn

Mellemnavn – ej nødvendig

Alder



Her skal du vælge ID type. ID type skal være 
billed ID og her er det for de fleste danskeres 
tilfælde ét pas, som kan anvendes.

Vælg derfor pas, hvorefter der kommer et felt 
som skal udfyldes med pasnummer.

Angiv dit telefonnummer med +45.
For eksempel +4512345678

Angiv din e-mail adresse

Tryk derefter fortsæt

Pasnummer

Mobiltelefonnummer – husk +45 hvis dansk nummer

Firmatelefon – ikke nødvendig at udfyldes

Hjemmetelefon – ikke nødvendig at udfyldes

Andet telefonnummer – ikke nødvendig at udfyldes

E-mail adresse



Angiv din adresse i Danmark (Din bopæl)

• Vælg Land

• Angiv derefter region (fx region Hovedstaden eller 
region Midtjylland)

• By (Sønderborg eller Sæby = Sonderborg eller Saeby)
Vær opmærksom på at man ikke kan anvende æ, ø og å

• Postnummer

• Gadenavn (Ej gadenummer her – først i næste felt)

Dit land, fx Danmark

Din region, fx Region Hovedstaden

Din by, fx Herning

Dit postnummer, fx 7400

Din gade, fx Bredgade



• Angiv husnummer

• Angiv lejlighedsnummer (kan ignoreres)

• Angiv tidligere besøgte lande indenfor de seneste 14 
dage (Gælder ikke transit fx hvis du er kørt igennem 
Sverige for at komme til Bornholm) (kan ignoreres)

Tryk derefter continue



• Vælg Land

• Angiv by du skal bo i (for eksempel Kolymbia)

• Angiv postnummer

• Vælg ”Hotel name”, så fremt du skal bo på hotel. 

• Skriv navnet på hotellet 

Adressen på hotel/lejl. Kan findes under fakta under 
hotelbeskrivelsen på Apollos hjemmeside.
1: Søg hotellet i søgefeltet 
2: Vælg ”fakta” 

1
2



• Skriv gadenavn for hotellet.
Dette kan være lidt svært at finde, da grækerne ikke altid går efter gadenavne. 
Skriv derfor et alternativ som eksemplet her (Strandvejen i by)

• Værelsesnummer (Denne kan ignoreres)

• Kryds af her, hvis du/I skal bo på forskellige hoteller

• Tryk derefter fortsæt 



• Efternavn

• Fornavn

• Land

• By

• Telefonnummer skriv med landekode og plus tegn.
DK +45 XX XX XX XX

• Denne kan ignoreres

• E-mail adresse på vedkommende

+45 XX XX XX XX



Påfør dine medrejsende fra samme husholdning her. 

Rejser du alene eller udfylder en indrejseformular for dig selv, så kan du 
klikke ”continue” og fortsætte.

Klik ”ADD FAMILY MEMBER” for hver person i husholdningen, som skal 
påføres.

Hver ekstra person skal udfyldes med:
• Efternavn
• Fornavn

• Alder
• Pas eller CPR-nummer 

Når du har skrevet for alle personer i husholdningen, klik ”continue” for at 

fortsætte.
Denne knap kan bruges til at 
fjerne en person igen.

OBS: Det er korrekt, at det kun 
er den først angivet rejsende, 
der skal indtaste konkrete 
oplysninger på sit coronapas. 
De resterende medrejsende fra 
samme husstand skal kun 
indtaste for- og efternavn, alder 
samt pas- eller CPR-nummer. 



Påfør dine medrejsende som ikke er fra samme familie 
eller husholdning. (Det kan fx være en ven eller 
veninde, men denne skal også udfylde sin egen PLF, for 
dermed at få sin egen QR kode)

Rejser du kun med familimedlemmer, alene eller 
udfylder en indrejseformular for dig selv, så kan du 
klikke ”submit” og herefter er du færdig.

Klik ”ADD NON-FAMILY TRAVEL COMPANION” for hver 
person udenfor din husholdning, som skal påføres.

Hver ekstra person skal udfyldes med:
• Efternavn
• Fornavn
• Evt. gruppenavn, hvis en grupperejse. Ej et krav at 

udfylde.
• Pas eller CPR-nummer 
Når du har skrevet for alle personer i, klik ”submit”  
hvorefter du er færdig.

Denne knap kan bruges til at 
fjerne en person igen.



.
Du har nu udfyldt din PLF (Indrejseformular for dig 
og angivede personer. Det er meget vigtigt at alle 
oplysninger er korrekte, så som flynummer, 
ankomst dato, med mere.

Du kan klikke her for at se det du har udfyldt.

• Du modtager nu en e-mail med en bekræftelse 
på at du har udfyldt din PLF. Dog kommer QR-
koden i en separat mail. 

• Du modtager din QR-kode efter udfyldelse af 
formularen. 

• Du skal kunne fremvise selve QR-koden for at 
kunne rejse. 

Sådan ser en QR-kode ud. Samme funktion som en 
stregkode. DU skal medbringe din unikke QR-kode i 
papirsform eller på din telefon.

QR-kode 
eksempel

Udfyld endnu en formular

Gå tilbage til startsiden



De græske myndigheder har oprettet en 
hotline, som kan kontaktes ved spørgsmål. 
+30 215 560 5151 (Engelsk tale)


