Warunki podróżowania i aktualne obostrzenia od 8. 11. 2021
WJAZD DO AUSTRII
Od 8 listopada 2021 r. Austria wymaga od osób odwiedzających stoki narciarskie, restauracje, obiekty
noclegowe, jarmarki bożonarodzeniowe i inne obiekty rekreacyjne okazania dowodu szczepienia lub
zaświadczenia o przebyciu zakażenia COVID-19. Od 8 listopada nie wystarczy już przedstawienie
wyniku negatywnego testu na Covid-19. Do dnia 5 grudnia 2021 r. będzie tymczasowo akceptowane
przestawienie potwierdzenia pierwszej dawki szczepienia i jednocześnie negatywnego wyniku testu
PCR na Covid-19 ważnego 72 godziny od od momentu pobrania materiału do badania). Wyjątkiem są
dzieci poniżej 12 roku życia oraz osoby, które nie mogą otrzymać szczepionki z powodów
zdrowotnych.W przypadku posiadania jedego z tych dokumentów, nie ma obowiązku wypełniania
internetowego formularza rejestracyjnego przed wjazdem do Austrii.
UWAGA: Przy wjeździe do Austrii są akceptowane testy antygenowe lub PCR natomiast w hotelach,
obiektach gastronomicznych, obiektach sportowych i rekreacyjnych nie są testy akceptowane,
uznawane jest tylko potwierdzenie szczepienia lub potwierdzenie o przebyciu zakażenia Covid-19
w ostatnich 180 dniach (więcej w akapicie aktualne środki bezpieczeństwa w Austrii).
Potwierdzenie szczepienia przeciwko COVID-19 jest uznawane pod następującymi warunkami:
- po drugiej dawce szczepionki w okresie szczepień dwudawkowych (okres szczepień: 360 dni po
szczepieniu całkowitym),
- co najmniej 21 dni po szczepieniu szczepionką jednodawkową (okres ważności: 270 dni od podania
szczepionki jednodawkowej),
- w dowolnym momencie po szczepieniu (nawet po 1. dawce), pod warunkiem, że pozytywny wynik
testu PCR na SARS-CoV-2 został wykonany co najmniej 21 dni przed szczepieniem lub że przed
szczepieniem wykazano obecność przeciwciał neutralizujących (okres szczepienia : 360 dni po
szczepieniu)
- szczepienie trzecią dawką jest uznawane przez kolejne 360 dni, jeśli jest co najmniej 120 dni po
zakończeniu poprzedniego szczepienia.
Szczepienie należy przeprowadzić szczepionką wymienioną w załączniku C austriackiej
Einreiseverordnung (tj. szczepionkami z rejestracją EMA lub z procesem oceny WHO).
Wiecej informacji dot. warunków wjazdu do Austrii:
https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie
Potwierdzenie wykonania testu - w języku angielskim lub niemieckim, jednak test antygenowy nie
może być starszy niż 48 godzin w momencie przekroczenia granicy, test PCR nie może być starszy niż
72 godziny od momentu pobrania. Uznawane są również tzw. autotesty zarejestrowane w oficjalnych
systemach, które są ważne przez 24 godziny. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje:
imię, nazwisko, data urodzenia, data i godzina pobrania, wynik (pozytywny/negatywny), podpis osoby
wykonującej badanie oraz pieczątka instytucji wykonującej badanie lub kod QR . Do testu można
wyjątkowo przystąpić nawet po wjeździe do Austrii, nie później niż 24 godziny po wjeździe do
Austrii. W takim przypadku dana osoba podlega jednak obowiązkowi rejestracji online przed wjazdem
do Austrii.
Potwierdzenie o przebyciu zakażenia covid - zaświadczenie lekarskie / urzędowe (w języku
niemieckim lub angielskim) lub zaświadczenie lekarskie na następującym formularzu (niemiecki:
https://bit.ly/3bzz4D3, angielski: https://bit.ly/3fupMcm). Jeśli podróżni nie posiadają zaświadczenia
lekarskiego lub którykolwiek z ww. dokumentów na wykonanie badań, szczepienia, choroby lub
przeciwciał neutralizujących, są zobowiązane do badania w Austrii 24 godziny po wjeździe do kraju.
Do czasu badania nie ma kwarantanny. Badanie należy wykonać we własnym zakresie koszt zgodnie z

rozporządzeniem, ale w praktyce testy powinny być dostępne bezpłatnie w austriackich punktach
pobrania antygenów dla wszystkich, w tym turystów.
Więcej informacji na stronach ambasady polskiej w Wiedniu:
www.wieden.msz.gov.pl
oraz
https://www.austria.info/pl/informacje-ogolne/pozostancie-zdrowi
AKTUALNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W AUSTRII
W hotelach, gastronomicznych, sporotwych i itp. obiektach obowiązuje od od 8. 11. procedura „2G“,
tj. obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego ukończenia szczepienia (ważność 360 dni, od
6. 12. ważność 270 dni, 1. i 2. dawka u odstępem minimalnie 14 dni) albo o ozdrowieniu (w czasie
ostatnich 180 dni. U dzieci obowiązek ted dotyczy dzieci od 12 lat.
Do 6. 12. obowiązuje tzw. okres przejściowy, kiedy można przedstawić dokument o wykonanej 1.
dawce szczepienia oraz testem PCR, nie starszym jak 72 godzin.
Jednodawkowa szczepionka Johnson & Johnson jest uznawana za dowód zakaźności „2G” tylko do 2
stycznia 2022 r. Po tym czasie wymagana będzie druga dawka szczepionki.
W przypadku 3. dawki szczepienia ważność dokumentu wynosi 360 dni od złożenia, od 6 grudnia
ważność wynosi 270 dni. Pomiędzy ostatnimi dawkami musi być odstęp co najmniej 120 dni.
Obowiązkowe jest posiadanie respiratora FFP2 we wszystkich sklepach, placówkach usługowych i
środkach transportu publicznego, muzeach, bibliotekach itp. (ogólnie wszędzie, gdzie nie obowiązuje
zasada 2G).
Baseny lub hotelowe centra wellness mogą być czynne zgodnie z przepisami higienicznymi
austriackiego Ministerstwa Zdrowia. Tutaj również goście muszą mieć ważny certyfikat zakaźności.
Więcej informacji na temat aktualnych ograniczeń tutaj:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---AktuelleMa%C3%9Fnahmen.html#aktuelle-massnahmen-ab-8-november-2021
Ograniczenia mogą się różnić w poszczególnych krajach związkowych Austrii. Aktualne informacje
tutaj: https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/
Pięciopoziomowy plan na sezon zimowy 21/22
Aktualnie obowiązujące ograniczenia, ew. wymagania dotyczące udowodnienia zakaźności opierają się
na pięciopoziomowym planie w zależności od zajętych łóżek oddziału intensywnej opieki medycznej.
1. stopień
2. stopień od 300 zajętych łóżek: w ramach ograniczeń „3G“ nie jest uznawany samotest ani dokument
potwierdzający obecność przeciwciał
3. stopień od 400 zajętych łóżek: w ramach ograniczeń „3G“ nie jest uznawany test antygenowy
4. stopień od 500 zajętych łóżek: zamiast „3G“ obowiązuje tylko „2G“, tzn. potwierdzenie o
szczepionce lub przebyciu zakażenia covid, testy nie są akceptowane (obowiązuje aktualnie)
5. stopień od 600 zajętych łóżek: następne ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Osoby
zaszczepione oraz osoby po przebyciu zakażenia covid ciągle bez ograniczeń.

Zakwaterowanie i obiekty gastronomiczne
Goście w obiektach noclegowych muszą w dniu przyjazdu przedstawić ważny dowód zakaźności (patrz
wyżej), a jeśli będą korzystać z kolejnych usług (np. posiłki w restauracji hotelowej, wellness, sport itp.)
muszą posiadać ważny dowód przes cały okres pobytu i na żądanie go przedłożyć. Noszenie respiratora
nie jest obowiązkowe.
W restauracjach jest obowiązek posiadania dowodu zakaźności. W przypadku, że osoby wstrzymują się
na miejscu powyżej 15 minut, mają obowiązek zarejestrowania się.
Wyżywienie w formie bufetu jest dozwolone zgodnie z przepisami higienicznymi.
Noszenie respiratora nie jest w restauracjach obowiązkowe.

Obostrzenia w ośrodkach narciarskich
Narciarzy dotyczy obowiązek posiadania dowodu zaszczepienia lub ozdrowienia (wazny 180) „2G”
(więcej wyżej). Obowiązek dotyczy dzieci od 12 lat. Wszystko będzie sprawdzane przy
zakupie/odbiorze skipasu.
Od dnia 15.11. noszenie maseczki certyfikowanej FFP2 w kolejkach linowych nie jest obowiązkowe
ale zalecane. Pojemność kolejek linowych nie jest ograniczona. Zalecana jest odpowiednia wentylacja
przestrzeni kolejki linowej.
Obiekty gastronomiczne – więcej wyżej
Środki do dezynfekcji są do dyspozycji

Inne zasady i zalecenia dotyczące gości
1. dokonywać rezerwacji z wyprzedzeniem, aby zapobiec tworzeniu się kolejek w recepcji i restauracji
2. postępować zgodnie z instrukcjami personelu danej bazy noclegowej
3. nie podawać sobie rąk i nie przytulać się
4. myć ręce mydłem kilka razy dziennie przez co najmniej 30 sekund
5. nie dotykać twarzy nieumytymi rękami
6. kichać tylko w chusteczkę lub rękaw
7. nie podróżować w przypadku objawów choroby; jeśli objawy choroby pojawią się w trakcie pobytu,
poinformować właściciela zakwaterowania
8. postępować zgodnie z instrukcjami personelu i zwracać uwagę na poszczególne napisy oraz tablice
informacyjne
Możliwości przeprowadzania testów w Austrii
W Austrii w ramach inicjatywy „Österreich testet” utworzono setki punktów pobrań. Obecnie warunki
nie są jednolite dla całej Austrii, ale testy są oferowane bezpłatnie dla wszystkich w wybranych punktach
publicznych (testy antygenowe w Salzburgu oraz PCR uzyskiwane za pomocą płukania gardła
z okresem ważności 72 godzin). Więcej informacji o punktach pobrania i rejestracji można znaleźć pod
poniższymi linkami. Z wyborem najbliższego punktu pobrania oraz rejestracją chętnie pomoże personel
w recepcji.

Tyrol: https://tiroltestet.leitstelle.tirol/
Salzburg: https://anmeldung.salzburg-testet.at/#/public
Karyntia: https://coronainfo.ktn.gv.at/corona-tests-kaernten
Górna Austria: https://ooe.oesterreich-testet.at
Styria: https://steiermark.oesterreich-testet.at/#/registration/start
WAŻNA INFORMACJA
Aktualne informacje na temat ograniczeń proszę śledzić przed wyjazdem i powrotem na stronach
polskiego Ministerstwa Zdrowia.
Přehledné shrnutí požadavků pro cestování najdete také na našich webových
stránkách https://covidinfo.dertouristik.cz.
Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami przed wyjazdem. Ograniczenia podlegają częstym
zmianom, a ich przestrzeganie jest niezbędne do wjazdu do miejsca docelowego i powrotu do Polski.
Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewypełnienie obowiązkow dotyczących
podróżowania.
Zaleca się wypełnienie i wydrukowanie wymaganych formularzy wjazdu i przyjazdu jeszcze przed
wyjazdem za granice.

