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Information regarding preparation for the flight regarding - Covid-19 

Updated on 18.07.2021 

 

Dear passenger, 

The guidelines outlined in this document are intended to protect your safety and the safety 
of other passengers and crew. Passengers, who arrive on the flight without the required 
permits and documents, will not be allowed to board the flight and will not receive any 
refund for their booking. The instructions in the country to which you are flying should be 
read later in the document and be sure to follow them carefully. The airline is expressly 
prohibited from boarding passengers if the passengers do not have all the necessary 
documents . 

Please note - the documents must be printed out in English and include the passenger's 
passport number. Destinations that allow exemption from a Covid-19 test by presenting a 
vaccine certificate of the vaccination must be completed at least 14 days before arriving to 
the destination. 

The information is updated from time to time by the authorities in Israel and in the 
destination’s countries. This page is provided as a passenger-only service and Bluebird 
Airways is not responsible for the up-to-datedness of the information contained on this 
page  . Each passenger has a duty to check by himself the relevant instructions for travel 
close to the time of flight. In this context, we recommend that every passenger also be 
updated on the procedures of the State of Israel by the Ministry of Health .  

  
We wish you a safe and enjoyable flight! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=2
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=2
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Greece 

Departure 
from Israel 

Corona test 

Passengers with a vaccine certificate and children up to the 
age of 12 years old are exempt from performing the test. 

Passengers with a recovery certificate - exempt from 
performing the test by presentation of: (1) Positive test 
results given upon discovery of the disease; (2) A recovery 
certificate issued at least 30 days after the test in section 1 
and no later than 180 days before the flight. 

The rest of the passengers are required to present a negative 
corona test (PCR), which was performed during the 72 hours 
before the flight.  

Health 
declaration 

Each passenger has a citizenship of Israel above age 16  
which is willing to fly from Israel requires to fill out the 
Departure from Israel form during 24 hours before a flight in 
order to show the form before boarding on the flight.  

Filling out a 
form of the 
destination 
country 

The Passenger Locator Form must be completed no later 
than 24 hours before the flight. The form cannot be filled out 
at the Airport or at the destination. One form can be filled out 
for several family members; however, the details of all 
passengers, including children and babies, must be listed on 
the form. Confirmation (QR code) will be received by email 
on the eve of the flight, around 00:01 and must be presented 
on board the plane and at the entrance to Greece. Without 
the code - it is not possible to fly.  

Additional 
requirements 
in the 
destination 
country 

It is required to present a reference regarding the address 
where the passengers will be staying - hotel voucher, 
reception, etc. 

There may be a corona check at the entrance to the 
destination for some or all of the passengers.  

back to 
Israel 

Corona test 

Each passenger who was abroad for over  72 hours and 
seeks to enter Israel, must present a negative result 
of Corvid test -19 (PCR( carried out during the  72 hours prior 
to departure to Israel   . This obligation constitutes a condition 
of entry into Israel and also applies to those who hold a 
vaccinator's certificate or a certificate of recovery, as well as 
to infants and children . 

The test can be booked through us! The test will be 
performed at the hotel where you are staying or near it and 
we are responsible for ensuring that the result is received on 
time and in accordance with the requirements of the 

authorities. For more details click here.  

Health 
declaration 

Any passenger, who wishes to Enter to Israel, is required to 
fill out a form application for entry to Israel, during the 24 
hours before the flight and present it before boarding. 

 
 
 
 
 

https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19
https://travel.gov.gr/#/
https://pcr.kavei.co.il/
https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19
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Bulgaria 

Departure 
from Israel 

 

  

Corona test 

Holders of a vaccine certificate and holders of a recovery 
certificate (6 months) - exempt from the test. 

The rest of the passengers (including children) must 
present a negative corona (PCR) test performed during the 
72 hours before the flight.  

Health 
declaration 

Each passenger has a citizenship of Israel above age 16  
which is willing to fly from Israel requires to fill out the 
Departure from Israel form during 24 hours before a flight 
in order to show the form before boarding on the flight. 

Additional 
requirements 
in the 
destination 
country 

Corona (PCR) test might be performed upon entering the 
country . 

Back to 
Israel 

Corona test 

Each passenger who was abroad for over  72 hours and 
seeks to enter Israel must present a negative result 
of Corvid test -19 (PCR   ( carried out during the  72 hours 
prior to departure to Israel . This obligation constitutes a 
condition of entry into Israel and also applies to those who 
hold a vaccinator's certificate or a certificate of recovery, 
as well as to infants and children . 

Filling out a 
health 
declaration 

Every passenger wishing to enter Israel is required to fill 
out a Form application to enter Israel, during the 24 
hours prior to the flight and to present it before boarding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19
https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19
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Cyprus 

 Departure  
from Israel 

Corona test 

Passengers who are not vaccinated (including recovering 
and including children over the age of 12) - a Covid -19 
test must be presented (PCR  Negative) performed during 
the 72 hours prior to the flight. 

Passengers with a vaccine certificate and children up to 
the age of 12 are exempt from inspection . 

Health 
declaration  

Each passenger has a citizenship of Israel above age 16  
which is willing to fly from Israel requires to fill out the 
Departure from Israel form during 24 hours before a flight 
in order to show the form before boarding on the flight. 

Filling out a 
form of the 
destination 
country 

All passengers are required to fill out a form (Flight 
Pass(confirmation for those arriving on flights and 
present the permit received for it at the entrance to Cyprus . 

Additional 
requirements 
in the 
destination 
country 

Upon entering the destination, passengers might be 
required to perform an additional Corvid -19 check. 

Back to 
Israel 

Corona test 

Each passenger who was abroad for over  72 hours and 
seeks to enter Israel   , must present a negative result 
of Corvid test -19 (PCR( carried out during the  72 hours 
prior to departure to Israel  . This obligation constitutes a 
condition of entry into Israel and also applies to those who 
hold a vaccinator's certificate or a certificate of recovery, 
as well as to infants and children . 

Filling out a 
health 
declaration 

Every passenger wishing to enter Israel is required to fill 
out a Form application to enter Israel, during the 24 
hours prior to the flight and to present it before boarding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Covid)-(19  נגיף הקורונה -מידע לנוסע בדבר היערכות לטיסה  

https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19
https://cyprusflightpass.gov.cy/
https://cyprusflightpass.gov.cy/
https://cyprusflightpass.gov.cy/
https://cyprusflightpass.gov.cy/
https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19
https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19
https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19


 

Heraklion International Airport "Nikos Kazantzakis" PO Box: 37, 71601 Crete, Greece 
Tel: (+30) 2810 336326-27 Fax: (+30) 2810224452 email: info@bluebirdair.gr 

 ( 28.6.21  -)תאריך עדכון אחרון 

 ,נוסע/ת יקר/ה

. על ביטחונך וביטחונם של יתר הנוסעים וצוות המטוסההנחיות המפורטות במסמך זה נועדו לשמירה  
שיגיעו לטיסה ללא האישורים והמסמכים הנדרשים, לא יורשו לעלות לטיסה ולא יקבלו כל החזר  נוסעים 

כספי בגין הזמנתם. יש לקרוא בהמשך המסמך את ההנחיות בהתאם למדינה אליה טסים ולהקפיד למלא  
  אותם בקפדנות. חל איסור מפורש על חברת התעופה להעלות נוסעים לטיסה אם אין ברשות הנוסעים את

 כל המסמכים הדרושים. 

על המסמכים להיות מודפסים בשפה האנגלית ולכלול את מס' הדרכון של הנוסע. יעדים   -לשימת לבכם 
  14המאפשרים פטור מבדיקת קורונה באמצעות הצגת תעודת מתחסן, נדרש להשלים את החיסון לפחות 

 יום לפני ההגעה ליעד. 

אל ובמדינות היעד. דף זה מוגש כשירות לנוסע בלבד  המידע מתעדכן מעת לעת על ידי הרשויות בישר 
. על כל נוסע מוטלת החובה לבדוק בעצמו את  אינה אחראית על עדכניות המידע המופיע בדף זהבירד 

ההנחיות הרלוונטיות לנסיעה בסמוך למועד הטיסה. בהקשר זה, אנו ממליצים לכל נוסע להתעדכן אף  
 . באתר משרד הבריאותבנהלי מדינת ישראל 

 

 !אנו מאחלים לכם חופשה בטוחה ומהנה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://///holi-f1/users/ifat.st/משפטי/תנאים%20כלליים/.%20https:/www.gov.il/he/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines%3fchapterIndex=2
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 יוון

יציאה  
 מישראל 

 בדיקת קורונה  

פטורים מביצוע  - 12נוסעים בעלי תעודת מתחסן וילדים עד גיל 
פטורים מביצוע הבדיקה,  -נוסעים בעלי תעודת מחלים הבדיקה. 
( תעודת  2שניתנו עם גילוי המחלה )  חיובית( תוצאות בדיקה 1בהצגת: )

-ולא יאוחר מ 1יום לפחות לאחר הבדיקה בסעיף  30מחלים שניתנה 
 יום לפני הטיסה.  180

הנוסעים   )יתר  קורונה  בדיקת  להציג  שבוצעה  PCRנדרשים  שלילית,   )
 השעות שלפני הטיסה.  72במהלך 

מילוי הצהרת  
 בריאות 

מבקש לצאת מישראל, נדרש למלא   16כל אזרח ותושב ישראלי מעל גיל 
השעות שלפני הטיסה ולהציגו לפני   24, במהלך  טופס יציאה מישראל

 העלייה למטוס. 

מילוי טופס של  
 מדינת היעד 

שמולא עד ולא   PLF - Passenger Locator Form  טופס יש למלא
שעות לפני הטיסה. לא ניתן למלא את הטופס בשדה או  24-יאוחר מ

בהגעה ליעד. ניתן למלא טופס אחד עבור כמה בני משפחה, אולם יש  
)קוד   אישורלרשום בטופס את פרטי כל הנוסעים, כולל ילדים ותינוקות. 

QR ויש להציגו   00:01בדוא"ל בערב הטיסה, בסמוך לשעה ( יתקבל
 לא ניתן לטוס.  -ללא הקוד  ה למטוס ובכניסה ליוון.בעליי

דרישות נוספות  
 במדינת היעד 

שובר מלון,  -דרש להציג אסמכתא לגבי הכתובת בה ישהו הנוסעים נ
 וכיו"ב.  קבלה

 תיתכן בדיקת קורונה בכניסה ליעד לגבי חלק מהנוסעים או כולם 

חזרה  
 לישראל 

 בדיקת קורונה  

שעות ומבקש להיכנס לישראל, חובה  72בחו"ל מעל על כל נוסע ששהה 
  72( שבוצעה במהלך PCRלהציג תוצאה שלילית של בדיקת קורונה )

השעות שלפני ההמראה לישראל. חובה זו מהווה תנאי כניסה לישראל 
וחלה גם על מי שמחזיקים בתעודת מתחסן או אישור מחלים וכן על  

 תינוקות וילדים. 

הבדיקה תבוצע במלון בו הנכם שוהים   דרכנו!ניתן להזמין את הבדיקה 
או בסמוך לו ואנו אחראים לכך כי התוצאה תתקבל בזמן ובהתאם  

 . לחצו כאןלדרישת הרשויות. לפרטים נוספים  

מילוי הצהרת  
 בריאות 

,  כניסה לישראלטופס למלא ישראל, נדרש היכנס לכל נוסע המבקש ל
 השעות שלפני הטיסה ולהציגו לפני העלייה למטוס.  24במהלך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בולגריה 

https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19
https://travel.gov.gr/#/
https://travel.gov.gr/#/
https://pcr.kavei.co.il/
https://www.gov.il/he/service/request-entry-to-israel-covid19
https://www.gov.il/he/service/request-entry-to-israel-covid19
https://www.gov.il/he/service/request-entry-to-israel-covid19
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יציאה  
 מישראל 

 בדיקת קורונה  

פטורים  -חודשים(  6בעלי תעודת מתחסן ובעלי תעודת מחלים )
 מהבדיקה.  

( שלילית PCRבדיקת קורונה )על יתר הנוסעים )כולל ילדים( להציג  
 השעות שלפני הטיסה.   72צעה במהלך שבו

מילוי הצהרת  
 בריאות 

מבקש לצאת מישראל, נדרש למלא   16כל אזרח ותושב ישראלי מעל גיל 
השעות שלפני הטיסה ולהציגו לפני   24, במהלך  טופס יציאה מישראל

 העלייה למטוס. 

דרישות נוספות  
 במדינת היעד 

 תיתכן בדיקת קורונה עם הכניסה למדינה. 

חזרה  
 לישראל 

 בדיקת קורונה  

שעות ומבקש להיכנס לישראל, חובה  72על כל נוסע ששהה בחו"ל מעל 
  72שבוצעה במהלך ( PCRלהציג תוצאה שלילית של בדיקת קורונה )

השעות שלפני ההמראה לישראל. חובה זו מהווה תנאי כניסה לישראל 
וחלה גם על מי שמחזיקים בתעודת מתחסן או אישור מחלים וכן על  

 תינוקות וילדים. 

מילוי הצהרת  
 בריאות 

,  כניסה לישראלטופס למלא ישראל, נדרש היכנס לכל נוסע המבקש ל
 השעות שלפני הטיסה ולהציגו לפני העלייה למטוס.  24במהלך 

 
 
 
 
 
 
 

 קפריסין 

יציאה  
 מישראל 

 בדיקת קורונה  

יש  -( 12ילדים מעל גיל נוסעים שאינם מחוסנים )כולל מחלימים וכולל 
השעות   72( שלילית שבוצעה במהלך PCRלהציג בדיקת קורונה )

 שלפני הטיסה.  

 פטורים מבדיקה.  -12נוסעים בעלי תעודת מתחסן וילדים עד גיל 

מילוי הצהרת  
 בריאות 

מבקש לצאת מישראל, נדרש למלא   16כל אזרח ותושב ישראלי מעל גיל 
השעות שלפני הטיסה ולהציגו לפני   24, במהלך  טופס יציאה מישראל

 העלייה למטוס. 

מילוי טופס של  
 מדינת היעד 

)אישור מעבר למגיעים  Flight Passטופס כל הנוסעים נדרשים למלא 
לפני מועד הטיסה, ולהציג את האישור   24-לא יאוחר מ בטיסות(

 שהתקבל לגביו בכניסה לקפריסין. 

דרישות נוספות  
 במדינת היעד 

 תיתכן בדיקת קורונה עם הכניסה למדינה. 

חזרה  
 לישראל 

 יקת קורונה  בד 

שעות ומבקש להיכנס לישראל, חובה  72על כל נוסע ששהה בחו"ל מעל 
  72( שבוצעה במהלך PCRלהציג תוצאה שלילית של בדיקת קורונה )

השעות שלפני ההמראה לישראל. חובה זו מהווה תנאי כניסה לישראל 
וחלה גם על מי שמחזיקים בתעודת מתחסן או אישור מחלים וכן על  

 תינוקות וילדים. 

מילוי הצהרת  
 בריאות 

,  כניסה לישראלטופס למלא ישראל, נדרש היכנס לכל נוסע המבקש ל
 השעות שלפני הטיסה ולהציגו לפני העלייה למטוס.  24במהלך 

 

 

https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19
https://www.gov.il/he/service/request-entry-to-israel-covid19
https://www.gov.il/he/service/request-entry-to-israel-covid19
https://www.gov.il/he/service/request-entry-to-israel-covid19
https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19
https://www.cyprusflightpass.gov.cy/
https://www.cyprusflightpass.gov.cy/
https://www.gov.il/he/service/request-entry-to-israel-covid19
https://www.gov.il/he/service/request-entry-to-israel-covid19
https://www.gov.il/he/service/request-entry-to-israel-covid19

