
Covid-19 Določbe o vstopu v državo

 
1. Vstop iz varnih držav

Vstop brez omejitev je mogoč iz varne države 
(priloga A1 Uredbe o vstopu v Avstrijo) (stanje: 13. 8. 2020):

Veljaven seznam varnih držav je na voljo na povezavi: www.bmeia.gv.at  

 ▪ Avstrijci,
 ▪ državljani EU-EGP,
 ▪ Švicarji,
 ▪ osebe s stalnim ali običajnim prebivališčem v Avstriji,
 ▪ osebe z dovoljenjem za prebivanje oz. s pravico do prebivanja v skladu z Zakonom

     o naseljevanju in prebivanju (NAG)
     ali v skladu z Zakonom o azilu (AsylG) 2005, z vizumom D ali osebno izkaznico s
     fotografijo v skladu s 95. členom Zakona o tujcih (FPG)

Datum informacije: 13. 8. 2020

 

Če je oseba v zadnjih 10 dneh prebivala tudi v drugih državah,

je vstop mogoč pod naslednjimi pogoji: 

 ▪ Oseba ob vstopu predloži zdravstveno potrdilo, ki potrjuje negativni test PCR (pomembno: potrdilo 

ne sme biti starejše od 72 ur). 

 ▪ Če oseba ob vstopu ne predloži negativnega testa PCR, mora po vstopu v državo preživeti 

10 dni v (domači) karanteni in predložiti obvezno potrdilo o nastanitvi (stroške krije oseba sama). 

Oseba lahko zaključi (domačo) karanteno, če medtem opravi test PCR, rezultat pa je negativen (test 

PCR mora oseba plačati sama).

Pogoj je, da je oseba v zadnjih 10 dneh prebivala
izključno v eni od teh držav!
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(Za osebe s stalnim ali običajnim prebivališčem v Avstriji, ki se na dan 24. 7. nahajajo izven zveznega 
ozemlja, velja pravni položaj pred 29. 7.)
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2. Vstop iz držav z visokim tveganjem

Ob vstopu iz države z večjim tveganjem za okužbo s COVID-19
(priloga A2 Uredbe o vstopu v Avstrijo) je potrebna predložitev zdravniškega potrdila
(stanje: 13. 8. 2020):

Veljaven seznam držav, za katere je bilo izdano opozorilo glede potovanj, je na voljo na povezavi:
www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen 

Datum informacije: 13. 8. 2020

Pogoj za vstop oseb iz držav z visokim tveganjem

 ▪ Oseba ob vstopu predloži zdravstveno potrdilo, ki potrjuje negativni test PCR (pomembno: 

potrdilo ne sme biti starejše od 72 ur).

 ▪ Če oseba ob vstopu ne predloži negativnega testa PCR, mora po vstopu v državo v (domačo) 
karanteno in predložiti obvezno potrdilo o nastanitvi (stroške krije oseba sama). Po vstopu v 

državo mora oseba v roku 

48 ur opraviti test PCR (ki ga plača oseba sama). Če je rezultat testa negativen, se lahko 

karantena zaključi.

3. Vstop iz vseh drugih držav

Pri neposrednem vstopu iz vseh ostalih držav (torej držav, ki niso navedene v prilogah A1 ali A2 Uredbe

o vstopu v Avstrijo), je vstop v državo možen z

zdravstvenim potrdilom ali nastopom 10-dnevne (domače) karantene.

Pogoj za vstop iz vseh drugih držav

 ▪ Oseba ob vstopu predloži zdravstveno potrdilo, ki potrjuje negativni test PCR (pomembno: 

potrdilo ne sme biti starejše od 72 ur).

 ▪ Če oseba ob vstopu ne predloži negativnega testa PCR, mora po vstopu v državo v (domačo) 

karanteno. Oseba lahko zaključi (domačo) karanteno, če medtem opravi test PCR, rezultat pa je 

negativen (test PCR mora oseba plačati sama).


