
Covid-19 – Wymagania dotyczące 
wjazdu

1. Wjazd z bezpiecznych krajów

Wjazd bez ograniczeń jest możliwy z państwa bezpiecznego  
(załącznik A1 rozporządzenia o wjeździe do Austrii) (stan na: 13.08.2020):

Aktualne zestawienie bezpiecznych państw znajduje się na stronie: www.bmeia.gv.at

 ▪ dla obywateli Austrii,
 ▪ dla obywateli UE-EOG,
 ▪ dla obywateli Szwajcarii,
 ▪ dla osób mających miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Austrii,
 ▪ dla posiadających zezwolenie na pobyt, prawo pobytu zgodnie z NAG 

lub AsylG 2005, wizę D lub dokument tożsamości ze zdjęciem zgodnie z § 95 FPG.

(W przypadku osób mających miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Austrii, które do dnia 24 lipca 
znajdują się poza terytorium Republiki Federalnej obowiązuje do dnia 29 lipca stan prawny sprzed wejścia 
w życie nowych regulacji).

Informacje na dzień: 13.08.2020

Jeżeli w ciągu ostatnich 10 dni osoba ta przebywała również w innych krajach,
wjazd jest możliwy pod następującymi warunkami: 

 ▪ przy wjeździe osoba taka przedstawia zaświadczenie o stanie zdrowia, które potwierdza negatywny 

wynik testu PCR (ważne: zaświadczenie pozostaje ważne przez 72 godziny od wystawienia). 

 ▪ Jeżeli przy wjeździe osoba nie może przedstawić negatywnego wyniku testu PCR, musi spędzić 

10 dni w kwarantannie (domowej) oraz przedstawić obowiązkowe potwierdzenie zakwaterowania 
(i pokryć jego koszty). 

Osoba taka może zakończyć kwarantannę (domową), jeżeli w trakcie kwarantanny wykona test PCR, 

a wynik będzie negatywny (test PCR musi być opłacony przez osobę zainteresowaną).

Warunkiem wstępnym jest fakt, że dana osoba przebywała w ciągu ostatnich 10 dni
wyłącznie w jednym z tych krajów!
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2. Wjazd z krajów grupy ryzyka

W przypadku wjazdu z państwa, w którym występuje podwyższone ryzyko związane z COVID-19
(załącznik A2 rozporządzenia o wjeździe do Austrii), wymagane jest przedłożenie świadectwa zdrowia

(stan na: 13.08.2020):

Aktualne zestawienie państw, dla których wydano ostrzeżenie o podróży, znajduje się na stronie:
www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen

Informacje na dzień: 13.08.2020

Warunek wstępny wjazdu z krajów grupy ryzyka

 ▪ Przy wjeździe osoba taka przedstawia zaświadczenie o stanie zdrowia, które potwierdza 

negatywny wynik testu PCR (ważne: zaświadczenie pozostaje ważne przez 72 godziny od 

wystawienia).

 ▪ Jeżeli przy wjeździe osoba nie jest w stanie przedstawić negatywnego wyniku testu PCR, musi 

przejść kwarantannę (domową) i przedstawić obowiązkowe potwierdzenie zakwaterowania 
(oraz ponieść koszty z tym związane). Po wjeździe osoba taka musi wykonać test PCR w ciągu 
48 godzin (i ponieść koszty we własnym zakresie). Jeśli wynik testu jest negatywny, 

kwarantanna może zostać zakończona. 

3. Wjazd ze wszystkich innych krajów

W przypadku bezpośredniego wjazdu ze wszystkich innych krajów (tj. krajów, które nie są wymienione w

załączniku A1 lub A2 do rozporządzenia w sprawie wjazdu do Austrii), wjazd jest możliwy albo z

zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia albo z rozpoczęciem 10-dniowej kwarantanny (domowej).

Warunek wstępny wjazdu ze wszystkich innych krajów

 ▪ przy wjeździe osoba taka przedstawia zaświadczenie o stanie zdrowia, które potwierdza 

negatywny wynik testu PCR (ważne: zaświadczenie pozostaje ważne przez 72 godziny od 

wystawienia).

 ▪ Jeżeli przy wjeździe osoba nie może przedstawić negatywnego wyniku testu PCR, musi przejść 

(kwarantannę (domową). Osoba taka może zakończyć kwarantannę (domową), jeżeli w trakcie 

kwarantanny wykona test PCR, a wynik będzie negatywny (test PCR musi być opłacony we 

własnym zakresie).


