Изјава о уласку и транзиту
Према "Уредби савезног министра за социјална питања, здравље, негу и заштиту потрошача о
уласку у Аустрију а у вези сузбијања САРС-КоВ-2" (Савезни службени лист II број 263/2020) у
важећој верзији морају лица која
•
•

не потпадају под један од изузетака према одредби о уласку без ограничења или
не носе лекарску потврду (на немачком или енглеском језику у складу са прилогом Б и
Ц) о свом здравственом стању и тако не могу да потврде да је молекуларно-биолошко
тестирање на САРС-КоВ-2 негативно, при чему предметно молекуларно-биолошко
тестрирање у тренутку уласка не сме бити старије од 72 сати,

да иду у десетодневну самоизолацију у кућни карантин или у карантин у прикладном смештају,
а чију расположивост морате да потврдите и чије трошкове морате сами да сносите, а којег у
том периоду не смете да напустите и морате то да потврдите власторучним потписом. Лица
која само пролазе кроз Аустрију морају власторучним потписом потврдити да је хитни излазак
осигуран.
Овај десетодневни карантин можете да прекинете ако је у међувремену извршено
молекуларно-биолошко тестирање на САРС-КоВ-2 негативно.
Указјује се пажња да одређени држављани, уколико не потпадају под један од изузетака,
упркос лекарске потврде као горе наведено морају да иду у десетодневни карантин као горе
наведено. Нити се те обавезе могу да ослободе ако се подвргну тестирању.
Упућује се на посебни режим у вези уласка у оквиру пословног путовања и за лица која
редовито путују у Аустрију на радно место.
Транзит кроз Аустрију је дозвољен без стајања.

Навод података / потврда
Ради давања података у вези праћења контаката и потврде о одласку у самоизолацију у кућној
карантени или у карантени у прикладном смештају можете да користите страну 2 ове изјаве.

Даље информације:
Прочишћена верзија уредбе:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetz
esnummer=20011194
Често постављена питања и одговори на тему "Путовања и туризам" Савезног министарства за
социјална питања, здравље, негу и заштиту потрошача:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus--
Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Reisen-und-Tourismus.html
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