
Dispoziţii privind intrarea în ţară în  
contextul Covid 19

Resortisanţii ţărilor terţe nu au voie să intre pe teritoriul Austriei.
Cu toate acestea, există câteva excepţii de la această interdicţie generală de intrare.

 ▪ pentru resortisanţii ţărilor terţe, fără domiciliu sau reşedinţa obişnuită în Austria,
 ▪ resortisanţii ţărilor terţe fără permis de şedere în Austria, fără  

drept de şedere conform NAG sau AsylG 2005, fără viză D sau carte de identitate  
cu fotografie conform 
§ 95 din  Legea privind poliţia pentru străini – FPG

Ultima actualizare: 27.07.2020

Pagina 1/2Dispoziţii privind intrarea în ţară în contextul Covid 19 pentru resortisanţii ţărilor terţe

Excepţia 1: intrarea în ţară din state UE şi Schengen

Resortisanţii ţărilor terţe au voie să intre în Austria dacă au un certificat de sănătate din  
următoarele ţări:

Andorra, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Germania, Estonia, Finlanda, Franţa, Grecua, Irlanda, Islanda, 
Italia, Croaţia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Olanda,
Norvegia, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Suedia, Elveţia, Slovacia, Slovenia, Spania, Cehia, 
Ungaria, Vatican, Regatul Unit şi Cipru.

Condiţia necesară pentru intrarea în Austria a resortisanţilor ţărilor terţe din state UE şi 
Schengen

 ▪ La intrarea în Austria, persoana prezintă un certificat medical, care confirmă un rezultat negativ 
la testul PCR (important: confirmarea nu trebuie să fie mai veche de 72 de ore).

 ▪ În afară de aceasta, persoana trebuie să prezinte un document de confirmare a cazării  
(şi trebuie să suporte costurile pentru aceasta)

 ▪ şi după intrarea în ţară, trebuie să parcurgă o perioadă de carantină (la domiciliu) de 10 zile.  
Perioada de carantină nu se poate încheia mai devreme chiar dacă pe perioada acesteia a 
fost prezentat un rezultat negativ la testul PCR.
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Condiţia necesară pentru intrarea în ţară a categoriilor profesionale speciale

 ▪ La intrarea în ţară, persoana prezintă un certificat medical, care confirmă un rezultat negativ la 
testul PCR (important: confirmarea nu trebuie să fie mai veche de 72 de ore).

 ▪ În afară de acesta, după intrarea în ţară, persoana trebuie să parcurgă o perioadă de carantină 
(la domiciliu) de 10 zile. Carantina  
se poate încheia dacă rezultatul unui test PCR efectuat în această perioadă este negativ.

Excepţia 3: intrarea în ţară în contextul traficului comercial

Persoanele care călătoresc în contextul traficului comercial pot intra în ţară cu un certificat medical.

Condiţia este ca la intrarea în ţară, persoana să prezinte un certificat medical, care să confirme 
un rezultat negativ la testul PCR (important: confirmarea nu trebuie să fie mai veche de 72  
de ore).
În acest caz nu este necesară carantinarea.

Excepţia 2: intrarea în ţară pentru categorii profesionale speciale

O excepţie există pentru resortisanţii ţărilor terţe care fac parte din următoarele categorii profesionale:
 ▪ diplomaţi,
 ▪ angajaţi ai organizaţiilor internaţionale,
 ▪ lucrători din cadrul misiunilor umanitare,
 ▪ personal medical şi personal din domeniul asistenţei medicale,
 ▪ lucrători sezonieri din agricultură şi silvicultură
 ▪ lucrători sezonieri din turism etc.
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