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Ceļotājiem uz Bulgāriju 
 

 

Informācija no 02/08/2021 

TURPCEĻAM 

- Katram ceļotājam (izņemot bērnus līdz 12 gadu vecumam) negatīvs PCR testa rezultāts būs jāuzrāda gan pirms 
izlidošanas no Rīgas lidostas, gan ierodoties Bulgārijas lidostā. Pasažieriem, kuri no 15 līdz 180 dienām pirms 
ierašanās Bulgārijā ir inficējušies ar COVID-19 vīrusu un kuru PCR vai antigēnu (RAT) tests joprojām ir pozitīvs, 
tiks atļauts ceļot uz Bulgāriju. Šiem pasažieriem kopā ar pozitīvo PCR testu jāuzrāda medicīnisks dokuments 
(angļu valodā), kas apliecina, ka persona ir izslimojusi ar COVID-19 laika posmā no 15 līdz 180 dienām pirms 
ierašanās Bulgārijā 

SVARĪGI! Veicot Covid-19 PCR testu un aizpildot veidlapu, jāizmanto tā paša dokumenta (pases, ID) dati, kas tiks 
izmantoti tālākai ceļošanai.  
Testa veikšanas laika atskaite sākas no testa veikšanas datuma un laika – tam jābūt norādītam izziņā. 

- Jāaizpilda iebraukšanas veidlapa (papīra formātā, jautājiet savam ceļojumu konsultantam) pirms ierašanās 
Bulgārijā. Veidlapā būs jānorāda apmešanās vietas adrese.  

- Ceļojumu apdrošināšana. Iesakām izvēlēties apdrošināšanu, kurā iekļauta Covid-19 programma. Piedāvājam 
noformēt BALTA, SEESAM polises.  

ATPAKAĻCEĻAM 

- Covid- 19 PCR tests.  Bērniem līdz 12 gadiem tests pirms atgriešanās nav jāveic. 
Bulgārijā testa veikšana maksā ~60 EUR 

- jāaizpilda Covidpass.lv,  ne agrāk kā 48 st pirms atgriešanās 

Pašizolācija vakcinētajiem 
Persona, kura var uzrādīt apliecinājumu, ka ir pagājušas piecpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas 
ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām 
atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai, var neievērot pašizolāciju, atgriežoties no ceļojuma. 

Pašizolācija izslimojušiem 
Ja ceļotājs var dokumentāri pierādīt, ka pēdējo 6 mēnešu laikā ir slimojis ar Covid-19, ir atveseļojies un nav 
infekciozs, var neievērot pašizolāciju, atgriežoties no ceļojuma. 
 

UZMANĪBU! valstu valdību lēmumu dēļ jebkurā brīdī ir iespējamas izmaiņas šajos nosacījumos. Lūdzu pārliecinieties, 
vai nav kas mainījies, pirms dodaties ceļā! 

 


