
Covid-19 Wymagania dotyczące wjazdu

Obywatele innych państw nie mogą wjeżdżać na teren Austrii.
Istnieją jednak pewne wyjątki od tego ogólnego zakazu wjazdu.

 ▪ dla obywateli innych państw niemających miejsca zamieszkania lub zwykłego 
pobytu w Austrii,

 ▪ dla obywateli innych państw nieposiadających zezwolenia na pobyt, bez prawa 
pobytu zgodnie z NAG lub AsylG 2005, wizy D lub dokumentu tożsamości ze 
zdjęciem zgodnie z 
§ 95 FPG

Informacje na dzień: 27.07.2020 r.

1. Wyjątek: wjazd z krajów UE i strefy Schengen

Obywatele innych państw mogą wjechać do kraju z zaświadczeniem o stanie zdrowia z następujących 
krajów:

Andora, Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Islandia, Włochy, 
Chorwacja, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, 
Portugalia, Rumunia, San Marino, Szwecja, Szwajcaria, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Węgry, 
Watykan, Wielka Brytania i Cypr.

Warunek wstępny wjazdu obywateli innych państw z terytorium UE i strefy Schengen

 ▪ Przy wjeździe osoba taka przedstawia zaświadczenie o stanie zdrowia, które potwierdza  
negatywny wynik testu PCR (ważne: zaświadczenie pozostaje ważne przez 72 godziny od 
wystawienia).

 ▪ Ponadto osoba ta musi przedstawić potwierdzenie zakwaterowania (i pokryć koszty we własnym 
zakresie)

 ▪ oraz musi zostać poddana kwarantannie (domowej) przez 10 dni po wjeździe. Kwarantanna nie 
może być zakończona przed czasem, nawet jeśli wynik wykonanego w międzyczasie testu PCR 
będzie negatywny.
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Warunek wstępny wjazdu specjalnych grup zawodowych

 ▪ Przy wjeździe osoba taka przedstawia zaświadczenie o stanie zdrowia, które potwierdza 
negatywny wynik testu PCR  
(ważne: zaświadczenie pozostaje ważne przez 72 godziny od wystawienia).

 ▪ ponadto osoba ta musi po przyjeździe spędzić 10 dni w kwarantannie (domowej).  
Kwarantanna może zostać zakończona, jeżeli wynik testu PCR przeprowadzonego podczas 
kwarantanny będzie negatywny.

3. Wyjątek: wjazd w ramach transportu komercyjnego

Osoby podróżujące w ramach transportu komercyjnego mogą wjechać z zaświadczeniem lekarskim o 
stanie zdrowia.

Warunkiem wstępnym jest przedstawienie przy wjeździe zaświadczenia o stanie zdrowia, które
potwierdza negatywny wynik testu PCR (ważne: zaświadczenie pozostaje ważne przez 72 godzi-
ny od wystawienia).
W takim przypadku kwarantanna nie jest konieczna.

2. Wyjątek: wjazd specjalnych grup zawodowych

wyjątek stanowią obywatele innych państw wykonujący następujące zawody:
 ▪ diplomaţi,
 ▪ pracownicy organizacji międzynarodowych,
 ▪ pracownicy pomocy humanitarnej,
 ▪ personel pielęgniarski i medyczny,
 ▪ pracownicy sezonowi w rolnictwie i leśnictwie,
 ▪ pracownicy sezonowi w turystyce itp.
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