
Covid-19 Določbe o vstopu v državo

 
1. Príjazd z bezpečných štátov

Príjazd bez obmedzení je možný z bezpečného štátu (príloha A1 nariadenia o príjazde do Rakúska) 
(stav: 13. 8. 2020):

Aktuálny zoznam bezpečných štátov nájdete na stránke: www.bmeia.gv.at  

 ▪ pre občanov Rakúska,
 ▪ občanov EÚ, európskeho hospodárskeho priestoru,
 ▪ občanov Švajčiarska,
 ▪ osoby s trvalým alebo obvyklým miestom pobytu v Rakúsku
 ▪ osoby s oprávnením na pobyt, právom na pobyt podľa NAG

     alebo AsylG 2005, víza D alebo preukazom s fotografiou podľa § 95 FPG

Stav informácií: 13. 8. 2020

 

V prípade, že sa osobav priebehu uplynulých 10 dní zdržovala aj v iných krajinách, je

príjazd možný za nasledujúcich predpokladov: 

 ▪ Pri príjazde osoba predloží lekárske osvedčenie s negatívnym testom na koronavírus 

(Dôležité upozornenie: Osvedčenie nesmie byť staršie ako 72 hodín). 

 ▪ Ak osoba pri príchode nemôže predložiť negatívny test na koronavírus, musí zostať po príchode 

10 dní v (domácej) karanténe a predložiť záväzné potvrdenie o ubytovaní (a hradiť príslušné náklady 

za ne) 

Osoba môže (domácu) karanténu ukončiť, ak sa počas nej nechala testovať na koronavírus 

a výsledok je negatívny (test na koronavírus musí hradiť osoba na vlastné náklady).

Predpokladom je, že sa osoba v uplynulých 10 dňoch 
zdržovala výhradne v týchto štátoch!
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(pre osoby s trvalým pobytom alebo obvyklým pobytom v Rakúsku, ktoré sa k 24.7. zdržujú mimo 
územia spolkovej krajiny, platí až do uplynutia 29.7. právnej situácie pred nadobudnutím právnej 
moci.)
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2. Príjazd z rizikových štátov

Pri príchode zo štátu s vyšším rizikom v súvislosti s ochorením COVID-19
(príloha A2 nariadenie o príchode do Rakúska) treba predložiť zdravotné osvedčenie

(stav: 13. 8. 2020):

Aktuálny zoznam štátov, pre ktoré bolo vydané cestovné varovanie, nájdete na stránke:
www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen

Stav informácií: 13. 8. 2020

Predpoklad pre pricestovanie z rizikových štátov

 ▪ Pri príjazde osoba predloží lekárske osvedčenie s negatívnym testom na koronavírus 

(Dôležité upozornenie: Osvedčenie nesmie byť staršie ako 72 hodín).

 ▪ Ak osoba pri príjazde nemôže predložiť negatívny test na koronavírus, po príjazde musí 

podstúpiť (domácu) karanténu a predložiť záväzné potvrdenie o pobyte (na vlastné náklady). 

Po príjazde musí byť osoba v priebehu 

48 testovaná na koronavírus (na vlastné náklady. Ak sa preukáže negatívny výsledok, karanténa 

môže byť ukončená.

3. Príjazd zo všetkých ostatných krajín

V prípade priameho príchodu zo všetkých iných krajín (teda krajín, ktoré nie sú uvedené v prílohe A1

alebo A2 nariadenia o príchode do Rakúska), je príchod možný buď s

lekárskym osvedčením alebo pri nástupe na 10-dňovú (domácu) karanténu.

Predpoklad pre pricestovanie zo všetkých ostatných krajín

 ▪ Pri príjazde osoba predloží lekárske osvedčenie s negatívnym testom na koronavírus 

(Dôležité upozornenie: Osvedčenie nesmie byť staršie ako 72 hodín).

 ▪ Ak osoba pri príjazde nemôže predložiť negatívny test na koronavírus, musí nastúpiť do  

(domácej) karantény. Osoba môže (domácu) karanténu ukončiť, ak sa počas nej nechala 

otestovať na koronavírus a výsledok bol negatívny (test na koronavírus hradí osoba sama).


