
Услови за влез поврзани со Covid-19

Жителите на трети земји не смеат да влегуваат во Австрија.
Но, постојат одредени исклучоци во таквата генерална забрана за влез.

 ▪ за жители на трети земји без живеалиште или вообичаен престој во 
Австрија,

 ▪ Жители на трети земји без дозвола за престој во Австрија, без дозвола за 
престој според NAG или AsylG 2005, без виза од категорија D  
или фотографска идентификација согласно 
§ 95 FPG

Информации од: 27.07.2020

Страница 1/2Услови за влез поврзани со Covid-19 за лица од трети земји

Прв исклучок: влез во ЕУ од шенген-држави

Жителите на трети земји можат да влезат со сертификат дека се здрави издаден  
во следните земји:

Андора, Белгија, Бугарија, Данска, Германија, Естонија, Финска, Франција, Грција, Ирска, Исланд, 
Италија, Хрватска, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Монако, Холандија, 
Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Сан Марино, Шведска, Швајцарија, Словачка, 
Словенија, Шпанија, Чешка, Унгарија, Ватикан, Обединетото Кралство и Кипар.

Предуслови за влез на жители од трети земји преку ЕУ и шенген-држави

 ▪ 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).

 ▪ Освен тоа, лицето мора да приложи потврда дека има сместување (и дека лично ги 
сноси трошоците за тоа)

 ▪ и по влезот да помине 10 дена во (домашен) карантин. Карантинот не смее да го 
прекине предвремено, дури и ако е приложен негативен резултат од PCR-тест.



Информации од: 27.07.2020

Предуслови за влез на жители од специјални групи на професии

 ▪ 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).

 ▪ Освен тоа, по влезот лицето мора да помине 10 дена во (домашен) карантин. 
Карантинот може да се прекине само откако лицето ќе направи нов PCR-тест, којшто мора 
да биде негативен.

Трет исклучок: влез во рамките на комерцијален сообраќај

Лицата, коишто патуваат во рамките на комерцијален сообраќај, смеат да влегуваат со потврда 
за нивното здравје издадена од лекар.

Предуслов е при влез лицето да приложи сертификат за здравјето издаден од лекар со
којшто се потврдува негативниот PCR-тест (важно: потврдата не смее да биде постара од 
72 часа).
Во таков случај, карантинот не е потребен.

Втор исклучок: влез за луѓе од посебни групи на професии

Постои исклучок за жители на трети земји од следните групи на професии:
 ▪ дипломати,
 ▪ вработени во меѓународни организации,
 ▪ хуманитарни сили,
 ▪ персонал што нуди нега и здравствена грижа,
 ▪ сезонски работници во земјоделство и шумарство,
 ▪ сезонски работници во туризам итн.
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