
Разпоредби относно влизането във 
връзка с Covid-19

Гражданите на трети държави нямат право да влизат в Австрия.
Въпреки това са налице някои изключения от тази обща забрана за влизане.

 ▪ за граждани на трети държави без местожителство или постоянно 
местопребиваване в Австрия,

 ▪ граждани на трети държави без разрешение за пребиваване в Австрия, без  
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)
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1. Изключение: Влизане от държави от ЕС и Шенген

Гражданите на трети държави могат да влизат с удостоверение за здравословно състояние от 
следните държави:

Андора, Белгия, България, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, 
Исландия, Италия, Хърватия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Монако, 
Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Швеция, Швейцария, 
Словакия, Словения, Испания, Чехия, Унгария, Ватикан, Обединеното кралство и Кипър.

Задължително условие за влизане на граждани на трети държави от държави от ЕС и 
Шенген

 ▪ 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).

 ▪ Освен това лицето трябва да представи потвърждение за настаняване (и да поеме 
разходите за него)

 ▪ и да прекара 10 дни в (домашна) карантина след влизането. Карантината не може да 
бъде прекратена преждевременно дори ако се предостави отрицателен резултат от 
PCR тест, направен по време на нея.
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Задължително условие за влизане на лица от специални групи професии

 ▪ 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).

 ▪ Освен това лицето трябва да прекара 10 дни в (домашна) карантина след влизането.  
Карантината може да бъде прекратена, ако PCR тест, извършен по време на нея,  
е отрицателен.

3. Изключение: Влизане в рамките на търговския трафик

Лицата, пътуващи в рамките на търговски трафик, могат да влизат с медицинско 
удостоверение за здравословно състояние.

Задължително условие е при влизането си лицето да предостави медицинско 
удостоверение за здравословно състояние, което да потвърждава отрицателен PCR тест 
(важно: Потвърждението не трябва да е по-старо от 72 часа).
В този случай карантина не е необходима.

2. Изключение: Влизане на лица от специални групи професии

Изключение има за граждани на трети държави от следните групи професии:
 ▪ дипломати,
 ▪ служители на международни организации,
 ▪ хуманитарни работници,
 ▪ медицински работници,
 ▪ сезонни работници в селското и горското стопанство,
 ▪ сезонни работници в туризма и т.н.
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