
Jotta Kreikan viranomaiset voisivat helpommin seurata

tartuntojen leviämistä koskien covid-19:sta ja pystymään

minimoimaan taudin leviämistä, on Kreikkaan määrätty

kontrolleja maahantulon yhteydessä. Maahantulokaavake,

Passenger Locator Form (PLF), on tärkeä osa tätä seurantaa. 

Kaavakkeessa sinun tulee muun muassa ilmoittaa

henkilötietosi, lentotietosi ja hotellisi.

On tärkeää, että täytät tämän kaavakkeen viimeistään

kello 23.59 Suomen aikaa päivää ennen

lähtöpäivämäärääsi. 

Sinun tulee myös vahvistaa, että voit näyttää negatiivisen

PCR-testin tulosi yhteydessä. Vaikka testituloksesi ei olisi

vielä saapunut kaavaketta täyttäessä, tulee sinun silti

ruksata ruutu. 

Päivää ennen lähtöä, noin keskiyöllä, tulet saamaan QR-

koodin Kreikan viranomaisilta, ja tämä tuleekin näyttää

lähtöselvityksessä lentokentällä ennen lentoa Kreikkaan.

Mikäli et ole täyttänyt kaavaketta ajoissa kaikille

matkustajille, etkä saanut QR-koodia, ei sinua päästetä

lennolle.

Klikkaa tästä täyttääksesi
kaavake



Jotta voit täyttää kaavakkeen, tulee sinun ensin

rekisteröidä itsesi sekä sähköpostiosoitteesi ja hankkia

salasana. 

Kun tämä on tehty, saat sähköpostin, jossa on linkki

kaavakkeeseen, joka sinun tulee täyttää. Lähettäjänä

on Hellenic Republic – travel.gov.gr

Mikäli olet jo rekisteröitynyt ja täyttänyt PLF-

kaavakkeen, ja haluat tehdä muutoksia, kuten muuttaa

nimeä, lentonumeroa tai vastaavaa, voit kirjautua

sisään sähköpostiosoitteella ja salasanallasi

tehdäksesi muutoksia. 

Huomioithan, että tietojen tulee olla oikeat viimeistään

kello 23:59 Suomen aikaa edellisenä päivänä ennen

matkalle lähtöäsi.

Klikkaa tästä
rekisteröitymiseen



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



Ehdot

Lue maahantuloehdot – käytä
mahdollisesti Google translateria
kääntääksesi kyseiset ehdot. Ruksaa ja 
vahvista, että olet ymmärtänyt ehdot.

Ruksaa, että tulet täyttämään

ainoastaan yhden hakemuksen

perhettä/taloutta kohden. 

Tulet rekisteröimään muut

perheenjäsenet myöhemmin

kaavakkeessa.

Klikkaa ”jatka” (continue)



Maahan saapuminen

Ruksaa, että saavut Kreikkaan ja 
klikkaa ”continue” päästäksesi
eteenpäin.



Kuljetusmuoto

Ruksaa, että saavut maahan lentäen
ja klikkaa ”continue” päästäksesi
eteenpäin.



Täytä lennon tiedot. 

Tiedot löydät matkavahvistuksesta tai Minun loma 

osiosta

1. Airline Name – Lentoyhtiön nimi

2. Flight Number – Lennon numero

1. Lentonumerossa voi myös olla 3 kirjainta

esim. BLX…

3. Please check if your flight is private 

1. Jätä tyhjäksi

4. Date of Arrival – Valitse kalenterista

saapumispäivämäärä

5. Point of entry in the Country ”Rhodes”

6. Please check if there is an international 

connection flight. Jätä tyhjäksi. 

7. Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin. 

https://www.nazar.fi/minun-lomani/kirjaudu-ulos/?tx_nznazartravel_bookingloginmytrip%5Baction%5D=login&tx_nznazartravel_bookingloginmytrip%5Bcontroller%5D=Booking&cHash=6e234e0f56c7f476ccf118b21a73b978


Täytä terveystiedot

Ilmoita, minkä seuraavista todistuksista esität 

viranomaisille maahan saapuessasi. 

1. Complete Vaccination – Rokotustodistus

1. Olet rokotettu COVID-19 tautia vastaan 

rokotussarjaan kuuluvilla rokotteilla (molemmat 

annokset, jos rokote edellyttää kahta annosta). 

Mikäli valitset tämän kohdan, saat 

jatkokysymyksiä sivustolla

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

1. 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 9 months

1. Todistus sairastetusta COVID-19 taudista 

viimeisen 9 kuukauden aikana. 

Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin



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. 

4. Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla 

eteenpäin



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 

1

2

3

4

5



Henkilötiedot jatkuu

• 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

• Mobile Phone Number - Matkapuhelinnumero (+358 40 xxx 

xxxx) 

• Business Phone Number (Optional) – Työnumero (ei 

pakollinen) 

• Home Phone Number (Optional) – Kotinumero (ei 

pakollinen) 

• Other Phone Number (Optional) – Muu 

puhelinnumero (ei pakollinen) 

• Email Address

• Sähköpostiosoite. 

• Kenttään on automaattisesti täytetty osoite, jota 

käytettiin sivuille rekisteröitymiseen. Saat tähän 

sähköpostiin matkaasi varten QR-koodin, joka tulee 

esittää lentoyhtiölle sekä Kreikan viranomaisille 

maahan saapuessa. 

Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin



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

4. ZIP / Postal Code – Postinumero

5. Street – Lähiosoite

1

2

3

4

5



Kotiosoite jatkuu

1.Street Number –

Lähiosoitteen numero 

2.Apartment Number / Cabin

Number (Optional) –

Huoneistonumero (ei 

pakollinen) 

3.Country (Optional) – Lisää 

maa/maat, joissa olet 

käynyt viimeisen 14 

vuorokauden aikana ennen 

Kreikkaan saapumista. 

Paina ”Continue” jatkaaksesi 

sivustolla eteenpäin

1

2

3



Täytä hotellin/majoituspaikan osoitetiedot, jossa 

majoitut ensimmäisen 14 vuorokauden aikana 

maahan saavuttaessa. 

Löydät tiedot Minun lomani osiosta tai 

matkavahvistuksesta

1. Country – Maa. Valitse valikosta Greece = 

Kreikka. 

(State / Province (Optional) – Jätä tyhjäksi)

2. City – Kaupunki/kylä 

3. ZIP / Postal Code – Postinumero. Voit laittaa 

lomakylän nimen (esim. Kiotari, Ialyssos, Kalithea), 

mikäli postinumeroa ei ole tiedossa

4. Hotel Name (if any) (Optional) – Hotellinnimi (ei 

pakollinen) 

5. Street – Lähiosoite 

6. Apartment Number / Cabin Number (Optional) –

Huoneistonumero (ei pakollinen)

Valitse ”Continue” jatkaaksesi sivulla
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https://www.nazar.fi/minun-lomani/kirjaudu-ulos/?tx_nznazartravel_bookingloginmytrip%5Baction%5D=login&tx_nznazartravel_bookingloginmytrip%5Bcontroller%5D=Booking&cHash=6e234e0f56c7f476ccf118b21a73b978


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

• Last /family) name – Sukunimi

• First (given) name – Etunimi

• Country – Kotimaa

• City – Postitoimipaikka

• Mobile Phone Number – Matkapuhelinnumero

(+358 40 xxx xxxx) 

• Other Phone Number (Optional) – Muu

puhelinnumero (ei pakollinen)

• Email Address - Sähköpostiosoite

Paina ”Continue” jatkaaksesi sivustolla eteenpäin



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



• Voit lisää lomakkeelle yhdessä matkustavan 

seurueen kaikkien matkustajien tiedot (ei 

perheenjäsen / saman talouden jäsen). 

• Huomioi, että perheen / saman talouden 

ulkopuolisen jäsenen on täytettävä 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. 

• 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. 

Matkaa edeltävänä yönä saat sähköpostiisi linkin QR-koodiin, joka tulee 

ottaa matkalle mukaan 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 ja matkustatte yhteisellä QR-koodilla, tulee 

lentokentällä todistaa yhteisen ilmoituksen tekeminen joko esittämällä 

QR-koodin yhteydessä saamasi PDF-tiedosto tai vahvistussähköposti, joka 

lähetetään sähköpostiisi lomakkeen täytön jälkeen. 

Huomioithan, että olet itse vastuussa siitä, että matkustajatietolomake 

on täytetty oikein ja viimeistään lähtöä edeltävänä päivänä klo 23:59 

mennessä. 

Suosittelemme kuitenkin lomakkeen täyttämistä viimeistään 24 tuntia 

ennen matkalle lähtöä. Saapuminen maahan ilman lomakkeen 

täyttämistä ja siitä saatavaa QR-koodia johtaa maahantulon epäämiseen 

ja sakkoihin. 

Hyvää lomaa!



Nazar lisätiedot

 Nazar ei ota vastuuta Kreikan viranomaisten maahantulolomakkeessaan 
mahdollisesti tehdyistä muutoksista ja päivityksistä
▪ Muista aina seurata lisäohjeemme lisäksi ohjeita sivulla jossa täytät maahantulokaavakkeen

 Viranomaiset voivat tehdä muutoksia kaavakkeeseen ilman, että Nazarille ilmoitetaan 
siitä

 Nazar loi tämän asiakirjan heinäkuussa 2021, jotta vieraidemme olisi helpompi 
täyttää pyydetyt tiedot

 Vieras vastaa aina PFL-lomakkeen täyttämisestä ja sen varmistamisesta, että hän 
noudattaa PFL-lomakkeen ohjeita

 Muistathan huomioida, jos täytät kaavakkeen väärin tai esim. lentoaikasi muuttuu 
tulee sinun täyttää uusi kaavake annettujen aikataulujen mukaisesti


