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Θέμα:

COVID-19: Κίνα / Ενημέρωση αναφορικά με τους περιορισμούς που ισχύουν
στις διεθνείς πτήσεις προς την Κίνα

Σας ενημερώνουμε για την Ρηματική Διακοίνωση (Note Verbal) που υπέβαλε η Κινεζική Πρεσβεία
στην Αθήνα προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (Συν. 1), καθώς και τη συνημμένη σε αυτή
αναλυτική Ανακοίνωση (Συν. 2), αναφορικά με τα νέα μέτρα, που εφαρμόζονται στις διεθνείς
αεροπορικές πτήσεις με προορισμό την Κίνα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του
COVID-19.
Συναφώς συγκρατείται ότι από την 8.11.2020, όσοι προτίθενται να ταξιδέψουν αεροπορικώς από
Ελληνικούς αερολιμένες με προορισμό την Κίνα, υποχρεούνται να υποβληθούν σε εξέταση αίματος
COVID-19 νουκλεïκού οξέως (nucleic acid), καθώς και σε εξέταση αίματος IgM αντισωμάτων (IgM
Anti-Body), εντός 48 ωρών προ της επιβίβασης, η οποία θα επιτρέπεται μόνον σε όσους έχουν λάβει
αρνητικό αποτέλεσμα στις ανωτέρω εξετάσεις.
Σε περίπτωση κατά την οποία μεσολαβεί πτήση ανταπόκρισης (connecting flight) σε τρίτη χώρα, οι
επιβάτες υποχρεούνται να υποβληθούν στις εν λόγω εξετάσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω, και να τις επαναλάβουν στη χώρα διέλευσης, 48 ώρες πριν την επιβίβασή
τους στην πτήση προς την Κίνα. Ομοίως, επιβάτες πτήσεων προερχόμενων από τρίτες χώρες, που
διέρχονται από ελληνικά αεροδρόμια με τελικό προορισμό την Κίνα, υποχρεούνται να
πραγματοποιήσουν τις ανωτέρω εξετάσεις στην χώρα αναχώρησης, εντός 48 ωρών πριν
επιβιβαστούν στο αεροπλάνο, και να τις επαναλάβουν στην Ελλάδα εντός 48 ωρών προ επιβίβασής
τους στην πτήση με προορισμό την Κίνα.
Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τον κατάλογο παρόχων ιατρικών
υπηρεσιών, που έχουν λάβει σχετική έγκριση από την Κινεζική Πρεσβεία στην Αθήνα. Ο εν λόγω
κατάλογος δύναται να αναζητηθεί στον ιστότοπο της Κινεζικής Πρεσβείας (http://gr.chinaembassy.org/eng/).
Επισημαίνεται, τέλος, ότι στην ως άνω Ανακοίνωση παρέχεται, μεταξύ άλλων, χρήσιμη ενημέρωση
αναφορικά με τη διαδικασία επικύρωσης της απαιτούμενης Υπεύθυνης Δήλωσης Υγείας (Health
Declaration Form) από την Κινεζική Πρεσβεία.
Με εκτίμηση,
Γραμματεια ΠΕΠΕΝ

