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563. Regulament: modificarea regulamentului de intrare în țară în legătură cu 

COVID-19 

 

563. Regulamentul Ministerului Federal al afacerilor sociale, sănătății, grijă și protecției 

consumatorului, prin care se schimbă regulamentul de intrare în țară în legătură cu 

COVID-19. 

   În baza secț. §§ 16 și 25 a legii epidemiologice 1950 (EpiG), mon. oficial nr. 186/1950, 

modificat recent prin legea federal din mon. oficial I nr. 104/2020, se stabilește: 

   Regulamentul privitor intrarea în Austria în legătură cu COVID-19 (Regulamentul de intrare 

în țară în contextul infecției COVID-19 – COVID-19-IntrareV), mon. oficial II nr. 445/2020, 

modificat recent prin regulamentul din mon. oficial II nr. 462/2020, se modifică după cum 

urmează: 

 

1. În secț. § 2 se introduce sintagma “sau test antigen” după cuvântul “test”. 

2. Formularea anterioară a secț. § 3 primește denumirea alineatului “(1)” și următorul enunț 

se adaugă la sfârșit: 

“Formularul corespunzător anexelor E sau F, trebuie să-l aveți cu sine deja completat pe cât 

e de posibil la intrare în țară.” 

3. La secț. § 3 se adaugă următorul alineat 2: 

“(2) Carantina poate fi încheiată mai devreme în cazul plecării din Austria, dacă la ieșire din 

țară se asigură faptul, că riscul de infectare este redus pe cât e de posibil.” 

4. Secț. § 4 alin. 2 prevede: 

“(2) Persoanele care la intrare în țară nu îndeplinesc cerințele stipulate în alin. 1 nr. 1 sau 2, 

trebuie imediat să sa afle în carantină pentru o perioadă de 10 zile în conformitate cu secț. § 

3. Carantina se consideră încheiată în cazul în care se face un test biologic molecular pentru 

SARS-CoV-2 sau test antigen pentru SARS-CoV-2 cel mai devreme în a cincea zi din 

momentul intrării în țară și dacă rezultatul este negativ. Dvs veți suporta cheltuielile pentru 

testare.” 

5.  La secț. § 4 se adaugă următorul alin. 3: 

“(3) Fără a ţine seama de alin. 2, cu certificat medical conform secț. § 2, în țară pot intra: 

   1. personalul angrenat în acţiuni umanitare, 

   2. persoanele, care sosesc cu scop de serviciu, 

   3. o persoană însoțitoare în contextul intrării cu scop medical conform secț. § 6, 

   4. persoanele, care intră în țară în vederea prezentării obligatorii la sedințe de judecată, 

   5. străinii, dacă au un act de identitate cu fotografie conform secț. § 95 a Legii poliției 

privind străinii din 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, 



În cazul în care certificatul medical nu poate fi prezentat, trebuie începută imediat o 

carantină de zece zile în conformitate cu secț. § 3. Dacă un test biologic molecular pentru 

SARS-CoV-2 sau un test antigen pentru SARS-CoV-2 efectuat în acest timp este negativ, se 

consideră că carantina s-a încheiat. Dvs veți suporta cheltuielile pentru testare.” 

6. La secț. § 5 se adaugă următorul alin. 5: 

“(5) Fără a ţine seama de alin. 3 și 4, secț. § 4 alin. 3 se aplică și persoanelor menționate 

acolo, când intră în țară dintr-un alt stat sau zonă, decât din cele enumerate în anexa A.” 

7. În secț. § 7 alin. 2 sintagma “se aplică secț. § 4” se înlocuiește cu sintagma “se aplică secț. 

§ 4 alin. 1 și 2”. 

8. În secț. § 8 alin. 2, punctul de la sfârșit a numărului 7 se înlocuiește cu virgulă și se adaugă 

următorul alin. 8: 

“8. intrarea în comunele Vomp-Hinterriss, Mittelberg și Jungholz.” 

9. Secț. § 13 alin. 3 primește denumirea “(4)” și se introduce următorul alin. 3: 

“(3) secț. § 2, secț. § 3 alin. 1 și 2, secț. § 4 alin. 2 și 3, secț. § 5 alin. 5, secț. § 7 alin. 2, secț. § 

8 alin. 2, secț. § 13 și anexele A, C, D, E și F în versiunea regulamentului BGBl. II Nr. 563/2020 

vor intra în vigoare începând cu 19 decembrie 2020 și în același timp anexa B va expira.” 

10. Anexa A prevede: 

“Anexa A 

Australia 

Finlanda 

Irlanda 

Islanda 

Japonia 

Noua Zeelandă 

Norvegia 

Coreea de Sud 

Uruguai 

Vatican” 

11. Anexa B se anulează. 

12. Anexa C prevede: 

13. Anexa D prevede: 

14. Anexa E prevede: 

15. Anexa F prevede: 

Anschober 


