
Covid-19 - ustanovení pro příjezd

Příslušníci třetích států nesmějí do Rakouska přicestovat.
Existuje však několik výjimek z tohoto obecného zákazu přicestování

 ▪ Pro příslušníky třetích států bez bydliště nebo obvyklého pobytu v Rakousku,
 ▪ Příslušníky třetích států bez oprávnění k pobytu v Rakousku, bez  

práva k pobytu podle NAG nebo AsylG 2005, víza D nebo průkazu s fotografií podle 
§ 95 FPG

Stav informací 27. 7. 2020

1. Výjimka: Přicestování ze států EU a Schengenského prostoru

Příslušníci třetích států smějí přicestovat se zdravotním osvědčením z následujících zemí:

Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Island, Itálie, 
Chorvatsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česká 
republika, Maďarsko, Vatikán, Spojené Království a Kypr

Předpokladem příjezdu příslušníků třetích států ze států EU a ze států Schengenského  
prostoru

 ▪ Osoba předloží při příjezdu lékařské osvědčení s negativním testem na koronavirus (důležité 
upozornění: osvědčení nesmí být starší 72 hodin).

 ▪ Kromě toho musí osoba předložit potvrzení o ubytování (na vlastní náklady)

 ▪ a také musí po příjezdu nastoupit 10denní (domácí) karanténu. Karanténa nesmí být přerušena 
předčasně, ani když během ní bude předložen negativní test na koronavirus.

2. Výjimka: Přicestování pro zvláštní skupiny pracovníků

Výjimka platí pro příslušníky třetích států z následujících profesních skupin:
 ▪ Diplomaté,
 ▪ Zaměstnanci mezinárodních organizací,
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Předpoklad pro přicestování zvláštních skupin pracovníků

 ▪ Osoba předloží při přicestování lékařské osvědčení s negativním testem na koronavirus  
(důležité upozornění: Osvědčení nesmí být starší 72 hodin).

 ▪ Kromě toho musí osoba strávit po příjezdu 10 dní v (domácí) karanténě.  
Karanténa může být ukončena, pokud bude během ní proveden negativní test na koronavirus.

3. Výjimka: Přicestování v rámci podnikatelské činnosti

Osoby, které přicestují v rámci podnikatelské činnosti, smějí přicestovat s lékařským osvědčením.

Předpokladem je, že osoba při přicestování předloží zdravotní osvědčení s negativním testem na 
koronavirus (důležité upozornění: Osvědčení nesmí být starší 72 hodin).
V tomto případě není karanténa nutná.

 ▪ Pracovníci humanitárních organizací,
 ▪ Pečovatelský a zdravotnický personál,
 ▪ Sezónní pracovníci pro zemědělství a lesnictví
 ▪ Sezónní pracovníci v oblasti turismu apod.
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