
Covid-19 - ustanovení pro příjezd

1. Příjezd z bezpečných států

Přicestování bez omezení je možné z bezpečného státu  
(příloha A1 nařízení o přicestování do Rakouska, stav: 13. 8. 2020):

Aktuální seznam bezpečných států viz: www.bmeia.gv.at

 ▪ pro občany Rakouska,
 ▪ pro občany EU, evropského hospodářského prostoru,
 ▪ Švýcaři,
 ▪ osoby s trvalým nebo obvyklým místem pobytu v Rakousku,
 ▪ osoby s oprávněním k pobytu, právo k pobytu podle zákonů NAG 

nebo AsylG 2005, vízum D nebo doklad s fotografií podle § 95 FPG
 
(pro osoby s trvalým pobytem nebo obvyklým místem pobytu v Rakousku, které se k 24. 7. zdržují mimo 
území spolkové země, platí až do uplynutí 29. 7. právní situace před nabytím právní moci)

Stav informací: 13. 8. 2020

Pokud se osoba zdržovala v uplynulých 10 dnech i v jiných státech
je příjezd dovolen za následujících podmínek:

 ▪ Osoba předloží při příjezdu lékařské osvědčení s negativním testem na koronavirus (důležité 

upozornění: osvědčení nesmí být starší 72 hodin). 

 ▪ Pokud osoba při příjezdu nemůže předložit negativní test na koronavirus, musí zůstat po příjezdu 

10 dní v (domácí) karanténě a předložit závazné potvrzení o ubytování (a hradit příslušné náklady 

za ně). 

Osoba může (domácí) karanténu ukončit, pokud se během ní nechala testovat na koronavirus 

a výsledek je negativní (test na koronavirus musí hradit osoba sama).

Předpokladem je, že se osoba v uplynulých 10 dnech
zdržovala výhradně v těchto státech!
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2. Příjezd z rizikových států

Při přicestování ze státu, ve kterém existuje zvýšené riziko ohledně koronaviru COVID-19
 (příloha A2 nařízení o přicestování do Rakouska), je nutné předložení zdravotního osvědčení
 (stav: 13. 8. 2020):

Aktuální seznam států, u kterých bylo vydáno varování před cestou, viz:
www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen

Stav informací: 13. 8. 2020

Předpoklad pro přicestování z rizikových států

 ▪ Osoba předloží při příjezdu lékařské osvědčení s negativním testem na koronavirus 

(důležité upozornění: osvědčení nesmí být starší 72 hodin).

 ▪ Pokud osoba nemůže při přicestování předložit negativní test na koronavirus, musí nastoupit po 

příjezdu (domácí) karanténu a předložit závazné potvrzení o ubytování 
(náklady hradí sama). Po příjezdu se musí osoba nechat do 
48 hodin otestovat na koronavirus (náklady hradí sama). Při negativním výsledku testu může 

být karanténa ukončena.

3. Příjezd ze všech ostatních zemí

V případě přímého příjezdu ze všech jiných zemí (tedy zemí, které nejsou uvedeny v příloze A1 nebo A2

nařízení o příjezdu do Rakouska), je příjezd možný buď

s lékařským osvědčením nebo při nástupu 10denní (domácí) karantény.

Předpoklad pro přicestování ze všech ostatních států

 ▪ Osoba předloží při příjezdu lékařské osvědčení s negativním testem na koronavirus (důležité 

upozornění: osvědčení nesmí být starší 72 hodin).

 ▪ Pokud osoba nemůže při přicestování předložit negativní test na koronavirus, musí po příjezdu 

nastoupit do (domácí) karantény. Osoba může (domácí) karanténu ukončit, pokud se během ní 

nechala otestovat na koronavirus a výsledek byl negativní (test na koronavirus hradí osoba 

sama).


