
INFORMATII RELEVANTE pentru CĂLĂTORIA în AUSTRIA, din 19.12.2020 
 
Începând cu data de 19.12.2020 se modifică Ordinul de ministru (BGBl. II Nr. 563/2020) ce 
reglementează Călătoria în Austria. Noile reglementări își propun să prevină un număr ridicat de 
infectări, urmare a creşterii numărului de persoane, care călătoresc şi se întâlnesc în preajma şi cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă.  
 
Se impune măsura carantinării/izolării de 10 zile pentru persoane care vin din aproape toate statele 
lumii. Excepţie fac cele 10 ţări, menţionate în anexa A. Acestea sunt:  Australia, Finlanda, Irlanda, 
Islanda, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Coreea de Sud, Uruguay şi Vatican. 
 
Carantina/izolarea poate fi părăsită în urma unui test COVID cu rezultat negativ, efectuat cel mai 
devreme in a 5-a zi de la intrarea pe teritotiul Austriei.   
 
Persoane, care fac parte din anumite grupuri profesionale pot intra, ca şi până acum, pe teritoriul 
Austriei, fără să se supună măsurii carantinării, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test Covid, nu 
mai vechi de 72 de ore.  
 
Anumite excepţii degrevează de la obligativitatea testului sau/si a măsurii de carantinare/izolare 
 
Detalii relevante: 
 
Test COVID: 

- Noua reglementare permite pe lângă testele PCR RT şi cele antigen. Aşadar atât în cazul 
intrării, cât şi în vederea ieşirii die carantină/izolare sunt valabile ambele tipuri de test 

 
Călătoria în Austria fără restricţii 

- Persoane, care vin din unul din statele enunţate în Anexa A a Ordinului de Ministru şi care pe 
perioada ultimelor 10 zile s-au aflat pe teritoriul Austriei sau uneia din ţările enunţate, pot 
intra fără restricţii. Aceste ţări sunt: Australia, Finlanda, Irlanda, Islanda, Japonia, Noua 
Zeelandă, Norvegia, Coreea de Sud, Uruguay şi Vatican. 
 

- Anumite categorii de persoane, venind din altele decât statele enunţate anterior, pot intra 
pe teritoriul Austriei fără restricţii. Acestea sunt conform §6, §7 (1) şi §8 printre altele: 
persoane în tranzit, lucrători transfrontalieri, pacienţi pentru tratamente urgente sau 
persoane care călătoresc în scop familial urgent, neprevăzut. 
 

Intrarea pe teritoriul Austriei cu test, fără carantină/izolare 

- Următoarele categorii sunt exceptate de măsura carantinării, dacă la intrarea pe teritoriul 
Austriei prezintă rezultatul negative al unui test COVID, nu mai vechi de 72 de ore: 

 Personal angrenat în acţiuni umanitare,  

 Persoane care călătoresc în vedere îndeplinirii sarcinilor de serviciu/muncă (ex. 
Lucrători sociali/personal de îngrijire, muncitori sezonieri, membri corpului 
diplomatic si personalul organizaţiilor internaţionale, care călătoresc în scop 
profesional) 

 Persoane însoţitoare pacienţilor în scop medical 

 Persoane care călătoresc în vederea prezentării la termene de judecată urgente 
In situația în care, persoane aparţinând acestor 4 grupe nu prezintă un test COVID cu rezultat 
negative, se impune măsura carantinării, care poate fi părăsită, de îndată ce se efectuează un 
test, iar rezultatul acestuia este negativ. 

 
 



Măsura carantinării la intrarea în ţară 

- In toate celelate cazuri, decât cele enunate mai sus, se impune carantina pe timp de 
10 zile. Aceasta poate fi părăsită în urma rezultatului negaitv al unui test COVID, 
efectuat nu mai devreme decât în a 5-a zi de la intrarea pe teritoriul Austriei. 
Totodată, carantina poate fi încheiată prematur cu scopul părăsirii teritoriului 
Austriei, dacă persoana în cauză se asigură că orice posibil risc de infectare este 
minimizat.   
 

Interzicerea intrării pe teritoriul Austriei a cetăţenilor din ţări terţe 

- In principiu, accesul pe teritoriul Austriei este permis doar cetăţenilor din statele EU şi 
spaţiului Schengen, precum şi din Andorra, Monaco, San Marino, Vatican, marii Britanii, 
Australia, Japonia, Noua Zeelanda, Coreea de Sud şi Uruguay. In acest sens se aplică în 
continuare excepţiile menţionate în §5 alin 4. 

  
Valabilitate 

- Noua reglementare este deocamdată valabilă până la 31 martie 2021. Situaţia se va evalua în 
mod regulat, urmând să se acţioneze conform situaţiei de fapt.  
 

 
 
 


