
Wymagania Covid19 Bułgaria

Obecnie obowiązujące zasady wjazdu i pobytu na terenie Bułgarii (aktualne do 31.07.2021) dostępne 
są na stronie:

• https://www.gov.pl/web/bulgaria/tymczasowe-zasady-wjazdu-na-terytorium-republiki-bulgarii-od-  
1--31052021

PRZED WYJAZDEM

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami aby wjechać na terytorium Bułgarii należy okazać jeden 
z dokumentów:

1.Dokument potwierdzający zakończenie programu szczepień przeciwko Covid-19. Za 
zakończenie schematu szczepień uważa się podanie odpowiedniej liczby dawek szczepionek 
przeciwko Covid-19 i upływ 14 -dniowego okresu od daty podania ostatniej dawki.

2.W przypadku ozdrowieńców dokument wystawiony od 15 do 180 dni od daty pozytywnego 
wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego na COVID-19.

3.dokumentu potwierdzający negatywny wynik szybkiego testu antygenowego na COVID-
19 przeprowadzonego do 48 godzin przed wjazdem do Bułgarii, liczonego od daty badania 
wpisanej do dokumentu lub negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed
wjazdem do Bułgarii

Kiedy wykonać szybki test antygenowy
Test nie może być starszy niż 48 godzin od przekroczenia granicy z Bułgarią!  Aby wykonać 
ważny w chwili przekroczenia granicy szybki test antygenowy prosimy już teraz o zarezerwowanie 
czasu na jego przeprowadzenie (w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest obecność opiekuna 
prawnego):

• - w poniedziałek przed wyjazdem (nie wcześniej niż o 10.00 rano) -> obozy autokarowe

lub

• - w niedzielę lub poniedziałek przed wylotem (dowolna godzina) -> obozy samolotowe

Szybki test antygenowy JEST BEZPŁATNY dla Klientów, którzy zarezerwowali wyjazd do hotelu 
Royal lub Sunny Beach - w sieci laboratoriów Diagnostyka (specjalne kody wysłane zostały 
bezpośrednio do Klientów na adres email podany w rezerwacji).

Jak wykonać bezpłatny test w Diagnostyce
W celu skorzystania z naszej oferty bezpłatnego testu w jednym z laboratoriów sieci Diagnostyka 
prosimy o już teraz o sprawdzenie lokalizacji najbliższego 
punktu http://diag.pl/katalogi/placowki/ (proszę zaznaczyć opcję: laboratoria realizujące SARS CoV-2 
antygenowe szybkie testy (wymaz)).

Szczegółowe informacje dotyczące technicznej strony realizacji testu prześlemy Państwu na kilka dni 
przed wyjazdem. Prosimy więc o cierpliwość.

https://www.gov.pl/web/bulgaria/tymczasowe-zasady-wjazdu-na-terytorium-republiki-bulgarii-od-1--31052021
https://www.gov.pl/web/bulgaria/tymczasowe-zasady-wjazdu-na-terytorium-republiki-bulgarii-od-1--31052021
http://diag.pl/katalogi/placowki/


Test w innym laboratorium
Istnieje oczywiście możliwość wykonania testu antygenowego w dowolnym innym laboratorium na 
koszt własny Klienta. W przypadku niepobrania lub nieskorzystania z kodu do laboratorium 
Diagnostyka można wnosić o refundację części kosztów testu w wysokości 70 PLN/os. Wniosek o 
refundację wraz ze skanem paragonu/faktury prosimy o przesłanie mailem na adres e-mail nie 
wcześniej niż 31.07.2021.

UNIJNY CERTYFIKAT COVID

Bułgaria już wdrożyła akceptację tzw. „paszportów szczepionkowych” (Unijny Certyfikat COVID) w 
którym automatycznie zamieszczana jest informacja o wyniku testu antygenowego/PCR, byciu 
zaszczepionym czy też ozdrowieńcem.

Unijny Certyfikat COVID jest od 1 lipca dokumentem koniecznym do przekraczania granic w Unii
Europejskiej i uczestnik obozu zobowiązany jest mieć ze sobą (dla bezpieczeństwa -zarówno w  
wersji papierowej jak i elektronicznej) wydruk właściwego Unijnego Certyfikatu COVID.

Certyfikat należy pobrać w języku polskim i angielskim.

Certyfikat COVID można pobrać z własnego konta Internetowego Konta Pacjenta (osoby pełnoletnie) 
lub z konta rodzica (osoby niepełnoletnie). Szczegóły jak zalogować się do konta i pobrać certyfikat – 
tutaj. Certyfikat jest także dostępny w aplikacji mObywatel.

Niezależnie od ww. certyfikatu COVID zalecamy aby mieć ze sobą w wersji elektronicznej i papierowej 
potwierdzenie o zaszczepieniu/byciu ozdrowieńcem lub wynik testu antygenowego pobrane z 
laboratorium Diagnostyka lub innych laboratoriów.

DOKUMENTY OBOZOWE:

Uczestnik udający się na obóz do Bułgarii powinien okazać następujące dokumenty:

• - paszport lub dowód

• - Unijny Certyfikat COVID – zgodnie z informacjami powyżej

• - negatywny wynik testu antygenowego/ zaświadczenie o byciu ozdrowieńcem/zaszczepionym 
(nawet w przypadku posiadania certyfikatu covidowego zalecamy zabranie dodatkowych 
oświadczeń)

• - karta kwalifikacyjna uczestnika

• - ankieta COVID

TRANSPORT

• Autokar - na terenie całej trasy może mieć zajęte wszystkie miejsca siedzące. Obowiązuje 
nakaz noszenia maseczek przez cały czas podróży.

• Samolot - obowiązują regulacje przewoźnika LOT dostępne na stronie.

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta#jak-sie-zalogowac
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta#jak-sie-zalogowac


POWRÓT DO POLSKI

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

• Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-
19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

• Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
• Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze

przekraczanie granicy.
• Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od 

przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
• Testy nie są finansowane ze środków publicznych.
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