
Разпоредби относно влизането във
връзка с Covid-19

1. Влизане в страната от безопасни държави

Възможно е влизането без ограничения от безопасна държава (Приложение А1 на 
Наредбата за влизане в Австрия) (Актуалност: 13.08.2020 г.):

Актуалния списък с безопасните държави можете да видите тук: www.bmeia.gv.at

 ▪ за граждани на Австрия,
 ▪ граждани на ЕС и ЕИП,
 ▪ граждани на Швейцария,
 ▪ лица с местожителство или постоянно местопребиваване в Австрия,
 ▪ лица с разрешение за пребиваване, право на пребиваване съгласно Закона за 

установяване и пребиваване (NAG)  
или Закона за предоставяне на убежище (AsylG) от 2005 г., виза D или документ  
за самоличност със снимка съгласно § 95 от Закона за полицията във връзка с 
чужденците (FPG)

 
(За лица с местожителство или постоянно местопребиваване в Австрия, които са извън територията на
страната към 24.07, до 29.07. включително се прилагат разпоредбите в сила преди настоящите такива.)

Актуалност на информацията: 13.08.2020 г.

Ако лицето е било и в други държави през последните 10 дни,
влизането е възможно при следните задължителни условия:

 ▪ При влизането лицето трябва да представи медицинско удостоверение за здравословно 
състояние, което потвърждава отрицателен PCR тест (важно: Потвърждението не трябва да е 
по-старо от 72 часа). 

 ▪ Ако при влизането си лицето не може да предостави отрицателен PCR тест, след пристигането 
си то трябва да прекара 10 дни под (домашна) карантина и да предостави задължително 
потвърждение за мястото на настаняване (и да поеме разходите за него). 
Лицето може да прекрати (домашната) карантина, ако по време на нея се подложи на PCR тест 
и резултатът е отрицателен (PCR тестът се заплаща от лицето).

Задължително условие е лицето да е било само
в една от тези държави през последните 10 дни!
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2. Влизане в страната от държави, представляващи риск

При влизането от държава, в която има увеличен риск от COVID -19
(Приложение А2 на Наредбата за влизане в Австрия), е необходимо да представите здравно свидетелство
(Актуалност: 13.08.2020 г.):

Актуалния списък на държавите, за които е обявено предупреждение за пътуване, можете да видите тук:
www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen

Актуалност на информацията: 13.08.2020 г.

Задължително условие за влизане от държави, представляващи риск

 ▪ При влизането лицето трябва да представи медицинско удостоверение за здравословно 
състояние, което потвърждава отрицателен PCR тест (важно: Потвърждението не трябва 
да е по-старо от 72 часа).

 ▪ Ако при влизането си лицето не може да предостави отрицателен PCR тест, след 
пристигането си то трябва да прекара (домашна) карантина и да предостави 
задължително потвърждение за мястото на настаняване (и да поеме разходите за 
него). След пристигането си лицето трябва да се подложи на PCR тест в рамките на 
48 часа (и да плати за него). При отрицателен резултат от теста карантината може да се  

прекрати.

3. Влизане от всички останали държави

При директно влизане от всички останали държави (включително държави, които не са
посочени в приложение A1 или A2 от Наредбата за влизане в Австрия) влизането е възможно или с
медицинско удостоверение за здравословно състояние, или с подлагане на 10-дневна  
(домашна) карантина.

Задължително условие за влизане от всички останали държави

 ▪ При влизането лицето трябва да представи медицинско удостоверение за здравословно 
състояние, което потвърждава отрицателен PCR тест (важно: Потвърждението не трябва 
да е по-старо от 72 часа). 

 ▪ NАко при влизането си лицето не може да предостави отрицателен PCR тест, след 
пристигането си то трябва да прекара (домашна) карантина. Лицето може да прекрати 
(домашната) карантина, ако по време на нея се подложи на PCR тест и резултатът е 
отрицателен (PCR тестът трябва да се заплати от лицето).


