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Απαιτήσεις εμβολιασμού 

Πριν κάνετε κράτηση για το ταξίδι σας, ελέγξτε αν ικανοποιείτε τις απαιτήσεις εμβολιασμού 
της Αυστραλίας για ταξίδια εξωτερικού. 

Αυτό μπορεί να επηρεάσει την επιλεξιμότητά σας να εισέλθετε στην Αυστραλία και εάν 
χρειαστεί να τεθείτε σε καραντίνα κατά την άφιξή σας. 

Εάν είστε Αυστραλός υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος, αυτό επηρεάζει επίσης την 
επιλεξιμότητά σας να αναχωρήσετε από την Αυστραλία. 

Ικανοποίηση των απαιτήσεων εμβολιασμού της 
Αυστραλίας 

Για να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις εμβολιασμού της Αυστραλίας και να θεωρείστε ως 
«πλήρως εμβολιασμένος(η)» ταξιδιώτης για τους σκοπούς των συνοριακών ρυθμίσεων 
της Αυστραλίας, πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι: 

 είτε ικανοποιείτε τον ορισμό της Αυστραλίας ως πλήρως εμβολιασμένος(η) για 
ταξιδιωτικούς σκοπούς στο εξωτερικό 

 είστε παιδί κάτω των 12 ετών 
 είστε παιδί 12 έως 17 ετών που θα ταξιδέψει με τουλάχιστον έναν ενήλικα που είναι 

πλήρως εμβολιασμένος(η)· είτε 
 δεν μπορείτε να εμβολιαστείτε για ιατρικούς λόγους. 

 

Εάν ικανοποιείτε τα κριτήρια οποιασδήποτε των παραπάνω κατηγοριών, θα πρέπει να 
ακολουθήσετε τα βήματα που συνιστώνται για να εισέλθετε στην Αυστραλία για 
εμβολιασμένους ταξιδιώτες. 

Εάν δεν ικανοποιείτε κανένα κριτήριο των παραπάνω κατηγοριών, θα πρέπει να 
ακολουθήσετε τα βήματα που συνιστώνται για να εισέλθετε στην Αυστραλία για μη 
εμβολιασμένους ταξιδιώτες. 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-2
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-2
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-4
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Οι κάτοχοι βίζας που φτάνουν στην Αυστραλία μπορεί να τους ακυρωθεί η βίζα και 
να τεθούν σε κράτηση και να απελαθούν αν: 

 δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι για ταξιδιωτικούς σκοπούς εξωτερικού 
σύμφωνα με τις συνοριακές απαιτήσεις εισόδου της Αυστραλίας· ή 

 δεν έχουν ιατρική αντένδειξη για εμβόλιο κατά της COVID-19 όπως ορίζεται 
από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση· ή 

 δεν ανήκουν σε εξαιρούμενη κατηγορία ούτε έχουν ατομική ταξιδιωτική 
εξαίρεση. 

Πλήρως εμβολιασμένοι για ταξιδιωτικούς 
σκοπούς εξωτερικού 

Θεωρείστε ότι είστε πλήρως εμβολιασμένοι για το σκοπό εισόδου και αναχώρησης από 
την Αυστραλία, εάν έχετε κάνει ένα αρχικό κύκλο εμβολιασμού με εμβόλιο εγκεκριμένο ή 
αναγνωρισμένο από την Therapeutic Goods Administration (TGA). Αυτό περιλαμβάνει 
μικτές δόσεις εμβολίου. 

Τα τρέχοντα εγκεκριμένα ή αναγνωρισμένα εμβόλια και δόσεις που γίνονται αποδεκτά για 
ταξιδιωτικούς σκοπούς στο εξωτερικό είναι: 

 Δύο δόσεις των παρακάτω εμβολίων με διαφορά τουλάχιστον 14 ημερών: 
o AstraZeneca Vaxzevria 
o AstraZeneca Covishield 
o Pfizer/Biontech Comirnaty 
o Moderna Spikevax ή Takeda 
o Sinovac Coronavac 
o Bharat Biotech Covaxin 
o Sinopharm BBIBP-CorV για άτομα 60 ετών και κάτω όταν εισέρχονται στην 

Αυστραλία 
o Gamaleya Research Institute Sputnik V 
o Novavax/Biocelect Nuvaxovid 

ή 

 Μια δόση του: 
o Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag COVID Vaccine 

και έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 7 ημέρες από τη λήψη της τελευταίας δόσης του 
εμβολίου σε κύκλο εμβολιασμού. 

Οι μικτές δόσεις θεωρούνται ότι είναι πλήρης εμβολιασμός για ταξίδια εξωτερικού, εφόσον 
όλα τα εμβόλια είναι εγκεκριμένα ή αναγνωρισμένα από την TGA. Η TGA αξιολογεί άλλα 
εμβόλια κατά της COVID-19 που μπορεί να αναγνωριστούν για ταξίδια προς την 
Αυστραλία στο μέλλον. 

https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
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Όλοι οι άνθρωποι στην Αυστραλία μπορούν να κάνουν δωρεάν εμβόλιο κατά της COVID-
19, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων βίζας Αυστραλίας, μη υπηκόων που δεν 
διαθέτουν έγκυρη βίζα και ατόμων που ζουν σε εγκαταστάσεις κράτησης μεταναστών. 

Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ότι είστε εμβολιασμένοι 

Θα χρειαστεί να προσκομίστε αποδεικτικά στοιχεία στο προσωπικό αεροπορικής εταιρείας 
ότι ικανοποιείτε τις απαιτήσεις εμβολιασμού της Αυστραλίας για ταξιδιωτικούς σκοπούς 
στο εξωτερικό. 

Θα σας ζητηθεί επίσης να προσκομίσετε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία προτού εισέλθετε 
στην Αυστραλία με το να τα αναρτήσετε όταν συμπληρώσετε την Ψηφιακή Δήλωση 
Επιβατών. 

Εάν είστε Αυστραλός υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος, θα πρέπει επίσης να επιδείξετε στο 
προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας τα στοιχεία σας προτού αναχωρήσετε από την 
Αυστραλία. 

Εάν εμβολιαστήκατε στην Αυστραλία, θα χρειαστεί να επιδείξετε στο προσωπικό των 
αεροπορικών εταιρειών το Διεθνές Πιστοποιητικό Εμβολιασμού σας COVID-19 (ICVC). 
Μπορείτε να κατεβάσετε το ICVC χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Express Plus Medicare 
ή το διαδικτυακό λογαριασμό σας Medicare μέσω του myGov. Το ICVC παρέχεται σε 
μορφή PDF για να μπορείτε να το εκτυπώσετε ή να το κρατήσετε ηλεκτρονικά στο 
τηλέφωνό σας. Οι αεροπορικές εταιρείες θα το ζητήσουν όταν κάνετε check-in στην πτήση 
σας. 

Εάν εμβολιαστήκατε στο εξωτερικό και δεν έχετε ICVC, θα πρέπει να προσκομίσετε  το 
πιστοποιητικό σας εμβολιασμού από το εξωτερικό στο προσωπικό της αεροπορικής 
εταιρείας. 

Εάν εμβολιαστήκατε στο εξωτερικό και θέλετε να πάρετε το ICVC, μπορείτε να 
προσθέσετε τους εμβολιασμούς που κάνατε στο εξωτερικό στο Αυστραλιανό Μητρώο 
Ανοσοποίησης [Australian Immunisation Register] (AIR). Αφού το κάνετε αυτό, μπορείτε 
να υποβάλετε αίτηση για ICVC. 

Σημείωση: εάν έχετε πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρείστε 
αυτόματα πλήρως εμβολιασμένος(η) ταξιδιώτης για ταξιδιωτικούς σκοπούς εξωτερικού της 
Αυστραλίας. Για παράδειγμα, το πιστοποιητικό σας εμβολιασμού μπορεί να δείχνει ότι 
έχετε κάνει μόνο μία δόση ενός εμβολίου δύο δόσεων. Το πιστοποιητικό σας εμβολιασμού 
πρέπει να αποδεικνύει ότι ικανοποιείτε τον ορισμό της Αυστραλίας ως πλήρως 
εμβολιασμένος(η) για ταξίδια εξωτερικού. 

Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε την κατάσταση του εμβολιασμού σας και να ελέγξετε 
εάν το πιστοποιητικό του εμβολιασμού σας καλύπτει την επιλεξιμότητά σας να ταξιδέψετε 
από και προς την Αυστραλία. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/digital-passenger-declaration
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/digital-passenger-declaration
https://www.passports.gov.au/international-covid-19-vaccination-certificate
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates
https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/what-register/overseas-immunisations
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/what-register/overseas-immunisations
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-1
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-1
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Εάν το όνομά σας στο πιστοποιητικό του εμβολιασμού σας δεν 

ταιριάζει με αυτό του διαβατηρίου σας 

Εάν είστε κάτοχος αυστραλιανού διαβατηρίου και έχετε αλλάξει το όνομά σας, μπορείτε να 
βρείτε πληροφορίες για το πώς να πάρετε νέο διαβατήριο επικοινωνώντας με το Γραφείο 
Αυστραλιανών Διαβατηρίων. 

Εάν εμβολιαστήκατε στην Αυστραλία αλλά δεν μπορείτε να πάρετε ICVC επειδή τα 
στοιχεία του ονόματος στο πιστοποιητικό εμβολιασμού σας δεν ταιριάζουν με αυτά στο 
διαβατήριό σας, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Αυστραλιανό Μητρώο 
Ανοσοποίησης. 

Εάν ταξιδεύετε με πιστοποιητικό εμβολιασμού εξωτερικού που δεν ταιριάζει με το όνομα 
στο διαβατήριό σας, θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι έχετε και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία του ονόματός σας, όπως πιστοποιητικό γάμου ή άδεια οδήγησης. 

Ρυθμίσεις για παιδιά 

Παιδιά στις παρακάτω κατηγορίες μπορούν να ταξιδέψουν με τις ίδιες ρυθμίσεις όπως οι 
εμβολιασμένοι ταξιδιώτες: 

 Ηλικίας κάτω των 12 ετών· ή 
 Ηλικίας 12 έως 17 ετών και ταξιδεύουν τουλάχιστον με έναν ενήλικα που είναι 

πλήρως εμβολιασμένος(η) 

Τα διαβατήρια θα χρησιμοποιούνται επίσης ως αποδεικτικά της ηλικίας των παιδιών. 

Εάν είστε ολόκληρη οικογένεια που ταξιδεύει με μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα 
παιδιά, θα πρέπει επίσης να ελέγξετε τυχόν απαιτήσεις καραντίνας ή αυτοαπομόνωσης για 
όλες τις πολιτείες και τις επικράτειες στις οποίες σκοπεύετε να διέλθετε και να ταξιδέψετε. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις απαιτήσεις εισόδου σε πολιτείες και επικράτειες. 

Εάν δεν μπορείτε να εμβολιαστείτε για ιατρικούς 
λόγους 

Εάν δεν μπορείτε να εμβολιαστείτε για ιατρικούς λόγους, πρέπει να προσκομίσετε 
αποδεκτά στοιχεία ιατρικής αντένδειξης. 

Εάν προσκομίσετε αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία, θα μπορέσετε να ταξιδέψετε με τις ίδιες 
ταξιδιωτικές ρυθμίσεις όπως οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες. Θα χρειαστεί να επιδείξετε τα 
αποδεικτικά στοιχεία σας στο προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας πριν ταξιδέψετε. 

Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε τις απαιτήσεις, ιδιαίτερα τις απαιτήσεις καραντίνας για όλες 
τις πολιτείες και τις επικράτειες από τις οποίες θα διέλθετε και θα ταξιδέψετε. Δείτε: 
Απαιτήσεις άφιξης σε πολιτείες και επικράτειες. 

https://www.passports.gov.au/
https://www.passports.gov.au/
https://www.servicesaustralia.gov.au/australian-immunisation-register
https://www.servicesaustralia.gov.au/australian-immunisation-register
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
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Το αποδεικτικό ότι δεν μπορείτε να εμβολιαστείτε λόγω ιατρικής αντένδειξης είναι 
ξεχωριστό από την ταξιδιωτική εξαίρεση.  

Αποδεικτικό ότι δεν μπορείτε να εμβολιαστείτε για ιατρικούς λόγους 

όταν πρόκειται να αναχωρήσετε από την Αυστραλία 

Εάν είστε Αυστραλός υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος που αναχωρεί από την Αυστραλία, 
πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε ιατρική αντένδειξη που έχει δηλωθεί στο Αυστραλιανό 
Μητρώο Ανοσοποίηση (AIR) για όλα τα εμβόλια που διατίθενται στην Αυστραλία κατά της 
COVID-19. Θα πρέπει να προσκομίσετε το Αυστραλιανό ψηφιακό πιστοποιητικό σας 
COVID-19 ή την κατάσταση των εμβολίων σας ως αποδεικτικό στοιχείο. 

Εάν έχει καταγραφεί προσωρινή ιατρική αντένδειξη στο AIR, το ψηφιακό πιστοποιητικό 
COVID-19 θα δείχνει μια ημερομηνία «ισχύει μέχρι». Μετά από αυτό το διάστημα, θα 
χρειαστεί: 

 είτε να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας για να δείτε εάν μπορείτε τώρα να κάνετε 
εμβόλιο κατά της COVID-19· είτε 

 να ζητήσετε από το γιατρό σας να ενημερώσει την κατάστασή σας στο AIR εάν η 
ιατρική σας αντένδειξη εξακολουθεί να ισχύει. 

Μόνο επιλέξιμοι επαγγελματίες υγείας όπως ορίζεται από τη Services Australia μπορούν 
να δηλώνουν ιατρικές αντενδείξεις στο AIR.  Εάν δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι η ιατρική 
σας αντένδειξη έχει αναφερθεί στο AIR, θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση ταξιδιωτικής 
εξαίρεσης για να αναχωρήσετε από την Αυστραλία. 

Εάν δεν μπορείτε να προσκομίσετε αποδεκτά στοιχεία ότι η ιατρική σας αντένδειξη 
έχει καταχωρηθεί στο AIR, πρέπει να υποβάλετε αίτηση ταξιδιωτικής εξαίρεσης για να 
αναχωρήσετε από την Αυστραλία. 

Αποδεικτικό ότι δεν μπορείτε να εμβολιαστείτε για ιατρικούς λόγους 

κατά την είσοδό σας στην Αυστραλία   

Για να έχετε πρόσβαση στις ίδιες ταξιδιωτικές ρυθμίσεις με τους πλήρως εμβολιασμένους 
ταξιδιώτες, πρέπει να προσκομίσετε αποδεκτό αποδεικτικό ότι δεν μπορείτε να 
εμβολιαστείτε για ιατρικούς λόγους. 

Εάν εισέρχεστε στην Αυστραλία και έχετε καταγεγραμμένη ιατρική αντένδειξη στο 
Αυστραλιανό Μητρώο Ανοσοποίησης (AIR), μπορείτε να επιδείξετε ένα Αυστραλιανό 
ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 στο προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας. 
Διαφορετικά μπορείτε να επιδείξετε την κατάσταση του ιστορικού των εμβολίων σας. 

Εάν η ιατρική σας αντένδειξη δεν έχει καταγραφεί στο AIR, θα χρειαστεί να επιδείξετε στο 
προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ένα ιατρικό πιστοποιητικό που δείχνει ότι δεν 
μπορείτε να εμβολιαστείτε με εμβόλιο κατά της COVID-19 λόγω ιατρικής πάθησης. Το 
ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να είναι στην αγγλική και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
https://www.servicesaustralia.gov.au/immunisation-medical-exemptions?context=22436#a3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/australian-citizens-and-pr/leaving-australia/exemption-process
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/australian-citizens-and-pr/leaving-australia/exemption-process
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
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 το όνομά σας (πρέπει να ταιριάζει με αυτό στα ταξιδιωτικά έγγραφά σας) 
 την ημερομηνία της ιατρικής επίσκεψης και τα στοιχεία του γιατρού σας 
 λεπτομέρειες που περιγράφουν με σαφήνεια ότι έχετε μια ιατρική πάθηση που 

σημαίνει ότι δεν μπορείτε να εμβολιαστείτε κατά της COVID-19 (αντενδείκνυται ο 
εμβολιασμός). 

Σημείωση: αυτή η κατηγορία δεν περιλαμβάνει άτομα που έχουν κάνει εμβόλια που δεν 
είναι εγκεκριμένα ή αναγνωρισμένα από την TGA. 

Το Υπουργείο Υγείας συστήνει ότι προηγούμενη λοίμωξη από COVID-19 δεν 
θεωρείται ιατρική αντένδειξη για εμβολιασμό κατά της COVID-19. 

Ο γιατρός σας μπορεί να βρει πληροφορίες για ιατρικές παθήσεις που σημαίνουν ότι ο 
εμβολιασμός αντενδείκνυται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας. Ο ιστότοπος 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με παθήσεις που δεν θεωρούνται αντένδειξη 
για εμβολιασμό κατά της COVID-19 και δεν γίνονται δεκτές για λόγους ιατρικής εξαίρεσης 
από εμβολιασμό για ταξίδια στην Αυστραλία. Δείτε: Στοιχεία Ιατρικής Αντένδειξης για 
Εμβόλιο κατά της COVID-19. 

Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι το αποδεικτικό σας ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις. 
Οι αεροπορικές εταιρείες θα ζητήσουν το πιστοποιητικό σας κατά το check-in. 

Θα πρέπει να ελέγξετε τυχόν απαιτήσεις, ιδιαίτερα τις απαιτήσεις καραντίνας και τεστ μετά 
την άφιξη για όλες τις πολιτείες και τις επικράτειες από τις οποίες θα διέλθετε και θα 
ταξιδέψετε. 

Εάν σχεδιάζετε να ταξιδέψετε προς ή μέσω διαφορετικής πολιτείας ή επικράτειας όταν 
φτάσετε στην Αυστραλία, πρέπει να ελέγξετε τους εσωτερικούς ταξιδιωτικούς 
περιορισμούς. Οι πολιτείες και οι επικράτειες μπορούν να εφαρμόσουν τους δικούς τους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς. 

Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τις 
απαιτήσεις που ισχύουν για εσάς.  

Εάν δεν μπορείτε να προσκομίσετε αποδεκτά ιατρικά στοιχεία, μπορεί να χρειαστεί 
να υποβάλετε αίτηση ταξιδιωτικής εξαίρεσης για να ταξιδέψετε στην Αυστραλία. 

Τεστ COVID-19 

Απαιτείται αρνητικό αποτέλεσμα τεστ COVID-19 για την είσοδο ή τη διέλευση από την 
Αυστραλία. 

Πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία 

 είτε αρνητικού αποτελέσματος τεστ Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR) ή 
άλλου τεστ Ενίσχυσης Νουκλεϊκού Οξέος (NAAT) COVID-19 που έγινε εντός 3 
ημερών πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης σας, 
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 είτε ιατρικό πιστοποιητικό ως αποδεικτικό αρνητικού τεστ Ταχείας Ανίχνευσης 
Αντιγόνου (RAT) που έγινε υπό ιατρική επίβλεψη εντός 24 ωρών πριν την 
προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης σας, που πρέπει να προσκομιστεί στην 
αεροπορική εταιρεία σας κατά το check-in 

Εάν καθυστερήσει η πτήση σας, πάλι θεωρείστε ότι ικανοποιείτε τις απαιτήσεις τεστ πριν 
την αναχώρηση. Δεν θα χρειαστείτε νέο τεστ. 

Ωστόσο, εάν η πτήση σας επαναπρογραμματιστεί ή ακυρωθεί, θα χρειαστεί να 
προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία αρνητικού τεστ PCR για COVID-19 που λήφθηκε το 
πολύ 3 ημέρες πριν την επαναπρογραμματισμένη πτήση ή τεστ RAT εντός 24 ωρών πριν 
την επαναπρογραμματισμένη πτήση. 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσετε στον 
ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας. Αυτό περιλαμβάνει: 

 απαιτήσεις τεστ COVID-19, περιλαμβανομένων 
o αποδεκτών τεστ 
o των συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται 
o λίστας χωρών με εκτεταμένα χρονοδιαγράμματα για τεστ 
o λίστας χωρών που εξαιρούνται από τα τεστ πριν την αναχώρηση 

 τι να κάνετε εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό όταν ήδη είχατε  COVID-19 και 
αναρρώσατε από τη νόσο 

Είστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο των τεστ και των απαιτήσεων απόδειξης εμβολιασμού για 
όλες τις χώρες από τις οποίες θα διέλθετε και ταξιδεύσετε. 

Οι περισσότερες πολιτείες και επικράτειες απαιτούν επίσης να κάνετε τεστ COVID-19 
αμέσως μετά την άφιξή σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις απαιτήσεις άφιξης 
πολιτειών και επικρατειών. 
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