
Услови за влез поврзани со Covid-19

1. Влез од безбедни земји

Можен е влез без ограничувања од безбедна земја  
(Прилог A1 на прописот за влез во Австрија) (Од 13.08.2020):

За ажуриран список на безбедни земји, видете на: www.bmeia.gv.at

 ▪ за австријци,
 ▪ жители на ЕУ од ЕЕЗ,
 ▪ швајцарци,
 ▪ лица со постојано или вообичаено живеалиште во Австрија,
 ▪ лица со дозвола за престој според NAG 

или AsylG 2005, со виза од категорија D или фотографска идентификација 
согласно § 95 FPG

(За лица со постојано живеалиште или вообичаен престој во Австрија, коишто се наоѓале надвор од
територијата на Австрија на 24.7., овој законски услов се однесува на периодот пред 29.7.)

Информации од: 13.08.2020

Ако лицето било и во други земји во изминатите 10 дена,
влезот е возможен само под следниве услови:

 ▪ При влез, лицето треба да приложи здравствен сертификат издаден од лекар со којшто се 
потврдува негативниот PCR-тест (важно: потврдата не смее да биде постара од 72 часа). 

 ▪ Ако лицето не може да приложи негативен PCR-тест по влезот, тоа мора да помине 10 дена во 
(домашен) карантин по влезот и да приложи задолжителна потврда за сместување (и лично 
да ги сноси трошоците за тоа сместување). 
Лицето може да го прекине (домашниот) карантин ако направи PCR-тест за тоа време чијшто 
резултат треба да биде негативен (PCR-тестот мора да го плати лично).

Предуслов е лицето да било само во една од овие земји
во изминатите 10 дена!
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2. Влез од ризични земји

При влез од една од земја, каде што постои зголемен ризик за COVID-19
(Прилог A2 на прописот за влез во Австрија), потребно е да се приложи здравствен сертификат  
(Од 13.08.2020):

За ажуриран список на земји за коишто е издадена забрана за патување, видете на:
www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen

Информации од: 13.08.2020

Предуслови за влез на жители од ризични земји

 ▪ При влез, лицето треба да приложи здравствен сертификат издаден од лекар со којшто се 
потврдува негативниот PCR-тест (важно: потврдата не смее да биде постара од 72 часа).

 ▪ Ако лицето не може да приложи негативен PCR-тест по влезот, тоа мора да помине 
одреден период во (домашен) карантин по влезот и да приложи задолжителна потврда 
за сместување (и лично да ги сноси трошоците за тоа). По влезот, лицето мора да 
направи PCR-тест во период од 48 часа (којшто ќе го плати лично). Ако резултатот од 
тестот е негативен, може да го прекине карантинот.

3. Влез од сите други земји

За директен влез од сите други земји (земји коишто не се наведени во Прилог A1 или A2 на
прописот за влез во Австрија), влезот е возможен со здравствен сертификат издаден од лекар
или по поминување во 10-дневен (домашен) карантин.

Предуслов за влез од сите други земји

 ▪ При влез, лицето треба да приложи здравствен сертификат издаден од лекар со којшто се 
потврдува негативниот PCR-тест (важно: потврдата не смее да биде постара од 72 часа). 

 ▪ Ако лицето не може да приложи негативен PCR-тест при влез, по влезот мора да започне 
(домашен) карантин. Лицето може да го прекине (домашниот) карантин ако направи нов 
PCR-тест и резултатот од тој тест мора да биде негативен (лицето треба лично да го плати 
PCR-тестот).


