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Republica
Austria

STARE DE URGENŢĂ: Nu. Măsuri stabilite prin Legea COVID-19.
RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:
Condiții de intrare și tranzit în Austria:
I. Persoanele care călătoresc în Austria pot intra pe teritoriul federal fără
înregistrare prealabilă și fără să intre în carantină, cu prezentarea uneia din
următoarele dovezi (3G):
1. Un certificat de vaccinare cu un ser autorizat*
* Certificat de vaccinare cu un ser autorizat, cu îndeplinirea uneia din următoarele
condiții la data intrării în Austria:
• - imunizarea cu cea de-a doua doză de vaccin să nu fi avut loc cu mai mult
de 270 de zile în urmă, cu condiția ca între administrarea primei și celei de
a 2-a doze să fi trecut cel puțin 14 zile;
• - în cazul imunizării cu un vaccin administrat într-o singură doză,
valabilitatea este 270 de zile, începând cu a 22-a zi după vaccinare;
• - vaccinarea, cu condiția ca înainte de aceasta să fi fost efectuat un test
biologic molecular cu rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2 sau o dovadă de
anticorpi neutralizanți cu cel puțin 21 de zile înainte. Vaccinarea nu trebuie
să fi avut loc cu mai mult de 270 de zile în urmă;
- imunizarea cu o doză nouă (administrată persoanelor imunizate cu schemă
completă), de la care să nu fi trecut mai mult de 270 de zile, iar între momentul
imunizării complete și administrarea noii doze să fi trecut cel puțin 90 de zile, sau,
în cazul unui vaccin administrat într-o singură doză, de la data administrării dozei
unice să fi trecut cel puțin 14 zile.
Important!
Atenție la măsurile interne, în special cele aplicabile la nivelul orașului Viena
și la durata de valabilitate a vaccinurilor pe plan intern. Informații
suplimentare pot fi consultate la punctul V – Măsuri pe plan intern și accesând
pagina de internet:
Die aktuellen Maßnahmen zum Coronavirus im Überblick (sozialministerium.at)
2. O confirmare a unei infectări cu SARS-CoV-2, care a avut loc în ultimele 180 de
zile și pentru care poate fi prezentat un certificat medical de vindecare.
3. Rezultatul negativ al unui test biologic-molecular pentru SARS-CoV-2 (PCR),
nu mai vechi de 72 de ore de la data prelevării probelor sau antigen (exclusiv de la
un laborator autorizat), nu mai vechi de 24 de ore de la data prelevării probelor.
Persoanele care nu îndeplinesc niciuna din condițiile menționate mai sus trebuie să
se înregistreze, cu cel mult 72 de ore înaintea călătoriei, prin intermediul platformei
Pre Travel Clearance – PTC (https://entry.ptc.gv.at/en.html) și vor fi plasate în
carantină pentru o perioadă de 10 zile. Măsura carantinei poate fi încheiată dacă este
prezentat rezultatul negativ al unui test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.
II. Excepții:
A. Minori cu vârsta de până la 12 ani, chiar dacă sunt neînsoțiți
În cazul în care părinților însoțitori li se aplică măsura carantinei, aceasta se aplică
și minorilor și se încheie în momentul în care se încheie carantina părinților.
Minorilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani li se aplică regula 3G.
B. Persoanele aflate în tranzit
Este permis în regim permanent tranzitul, fără oprire (înnoptare), cu excepția
opririlor absolut esențiale, al cetățenilor pe teritoriul Austriei spre destinații din alte
state. Este obligatorie prezentarea, la cererea autorităților, de către toate persoanele
care tranzitează Austria, a dovezilor care să ateste ieșirea de pe teritoriul austriac și

asigurarea intrării în statul de destinație (rezervări la hotel/tren/autobuz/avion,
documente justificative privind domiciliul/rezidenţa/dreptul de şedere, proprii sau
ale membrilor de familie, după caz: certificate de căsătorie etc., contracte de muncă,
orice altă dovadă a necesității intrării, de exemplu adeverință de tratament medical
imperios necesar, de studii etc.).
Excepție fac lucrătorii care operează transporturi comerciale și de marfă.
C. Persoanele care călătoresc în Austria din zone de conflict armat/război sunt
exceptate de la aplicarea condițiilor de călătorie în context COVID-19.
III. Documentele justificative pot fi redactate în limba germană sau engleză.
Pagini de internet utile:
a. Documente medicale:
Certificate:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_589/Anlagen_
0003_2A8FD740_A29B_4D6B_94D8_954CCD2610BF.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_589/Anlagen_
0004_F84C8D1D_F24D_47BA_825D_FEEF5E3056B0.pdfsig
Adeverințe:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_202
6_100_2_1869017.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_202
6_100_2_1869018.pdfsig
b. Formulare de înregistrare:
https://ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_63/Anlagen_0002_D
C91DC5B_F90A_4E39_9809_1AC3749577A7.pdfsig
https://ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_63/Anlagen_0003_5
26DBCCD_061D_4F1A_B12F_33B17B34F5F4.pdfsig
c. Vaccinuri conforme/aprobate:
Comirnaty / BNT162b2 / Tozinameran (INN) de la BioNtech / Pfizer: 2 doze
ChAdOx1_nCoV-19 / ChAdOx1-S / AZD1222 / Vaxzevria / COVID-19 Vaccin
AstraZeneca de la AstraZeneca și Covishield de la Serum Institute of India: 2 doze
COVID-19 Vaccine Janssen de Johnson & Johnson / Janssen Pharmaceuticals /
Ad26.COV2.S Janssen (site-uri SUA + NL): 1 doză
Vaccin Covid-19 Moderna / mRNA-1273 din Moderna: 2 doze
Sinopharm / BIBP (Beijing Bio-Institute of Biological Products Co-Ltd.) Vaccin
SARS-CoV-2 (Vero Cell), inactivat (InCoV): 2 doze
Sinovac-CoronaVac, SARS-CoV-2 (Vero Cell), Inactivat: 2 doze
COVAXIN/BBV152 (2 doze) – de la Bharat Biotech International Ltd;
COVOVAX/NVX-CoV2373 (2 doze) – de la Serum Institute of Idia Pvt.Ltd
NUVAXOVID/NVX-CoV2373 (2 doze) – de la Novavax CZ a.s.
ATENȚIE!
Autoritățile austriece efectuează controale stricte la frontieră, fiind posibilă
creșterea timpilor de așteptare la trecerea frontierei austriece.
Cuantumul amenzilor aplicate pentru nerespectarea măsurilor impuse pentru
prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19 a fost majorat.
Testele pot fi efectuate contra cost sau gratuit în centre specializate din Austria.
Centrele din Viena care oferă testare gratuită pot fi consultate la pagina de
internet: https://coronavirus.wien.gv.at/teststrassen/.
IV. RECOMANDĂRI:
• Pe cale rutieră: Se recomandă achiziționarea vignetei care dovedește plata
taxei de autostradă înainte de a intra în Austria sau de la prima stație de
alimentare cu combustibil (imediat după trecerea frontierei). Conform
indicațiilor, vigneta se lipește obligatoriu pe parbriz. Nerespectarea
acestei obligații se sancționează cu amendă.
• Pe cale ferată și aeriană: Se recomandă consultarea regulată a paginilor de

internet ale companiilor de cale ferată și aeriană din cele două state. Se aplică
aceleași reguli și excepții prevăzute pentru transportul rutier.
V. MĂSURI PE PLAN INTERN:
VALABILITATEA DOVEZILOR DE VACCINARE:
• Imunizarea cu cea de-a doua doză de vaccin să nu fi avut loc cu mai mult
de 180 de zile în urmă (față de 270 de zile), cu condiția ca între administrarea
primei și celei de a 2-a doze să fi trecut cel puțin 14 zile. Pentru minorii cu
vârsta de până la 18 ani pot fi prezentate dovezi nu mai vechi de 210 zile.
• Persoanele care au fost confirmate cu COVID-19 înaintea vaccinării pot
prezenta ca dovadă valabilă 3G certificatul de însănătoșire (nu mai vechi de
21 de zile la data vaccinării) și dovada de vaccinare, nu mai veche de 180 de
zile (față de 270 de zile). Pentru minorii cu vârsta de până la 18 ani pot fi
prezentate dovezi nu mai vechi de 210 zile
• Valabilitatea certificatului de vaccinare pentru persoanele imunizate cu doza
booster este de 365 zile, în loc de 270 de zile.
Măsuri generale:
• Purtarea măstii de protecţie FFP2 rămâne obligatorie în magazinele şi
spaţiile esenţiale (supermarket, oficiul poştal, bancă, farmacie, benzinărie,
tutungerie, atelier de reparaţii maşini/biciclete), lăcaşuri de cult, în
mijloacele de transport în comun, inclusiv în staţiile acestora, în
administrația publică, precum şi în zonele vulnerabile (aziluri de bătrâni,
spitale, etc.).
• Accesul este liber în toate situaţiile unde, anterior, intrarea era condiţionată
de regula 3G (vaccinat, vindecat, testat), sau 2G (vaccinat/însănătoşit), cu
excepţia unităţilor medicale şi a azilurilor de bătrâni din Viena, unde accesul
se face în baza unui rezultat negativ al unui test biologic-molecular pentru
SARS-CoV-2 (PCR).
La locul de muncă, cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în zone
vulnerabile (spitale, aziluri pentru persoane vârstnice, servicii de îngrijire), nu se
mai aplică regula 3G. Persoanele care își desfășoară activitatea în zone vulnerabile
trebuie să respecte regula 3G, sau după caz – Viena - 2G/2,5G.
• A fost eliminată limitarea numărului maxim de persoane şi a orei de
închidere pentru participarea la orice tip de activitate.
• Este deschisă gastronomia de noapte.
• Este permisă consumaţia la evenimente.
• Unitățile de cazare si restaurantele sunt deschise (Atenție! Înaintea
efectuării unei deplasări, este necesară consultarea informațiilor legate de
măsurile interne aplicabile de către autoritățile fiecărui land și ale capitalei
Viena, acestea putând fi diferite față de măsurile aplicabile la nivel național).
Atenție!
Poliția este autorizată să efectueze controale și să aplice amenzi (în funcție de
gravitatea abaterii, cuantumul amenzilor se poate situa între 1.450 si 5.000 de Euro),
atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.
Atenție!
În funcție de evoluția pandemiei, autoritățile austriece pot adopta măsuri
interne suplimentare, la nivelul fiecărui land. Se recomandă clarificarea în
timp util cu autoritățile federale/locale a măsurilor adoptate, înaintea
efectuării oricărei călătorii în zonele afectate de restricții.
Pagini de internet disponibile:
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzlichemassnahmen/
https://info.gesundheitsministerium.gv.at/

Măsuri interne speciale aplicabile la nivelul orașului Viena:
Übersicht der aktuellen Corona-Regeln - Infos zum Coronavirus - Stadt Wien
Wien | Corona Ampel (corona-ampel.gv.at)
Regula 3G: persoanele care prezintă un test negativ pentru COVID-19 (PCR sau
antigen) – „getestet”, persoanele care s-au vindecat în urma infectării cu virusul
SARS-CoV-2 – „genesen” și persoanele care s-au vaccinat împotriva COVID19 – „geimpft”.
Atenție!
În locațiile în care se aplică regula 3G, , sunt recunoscute testele antigen, nu mai
vechi de 24 de ore de la prelevare, efectuate la domiciliu. Condiția este ca testele
antigen să fie înregistrate într-un sistem oficial de prelucrare a datelor.
Regula 2,5G: persoanele care s-au vindecat în urma infectării cu virusul SARSCoV-2 – „genesen”, persoanele care s-au vaccinat împotriva COVID-19 –
„geimpft” și persoanele care prezintă un test PCR negativ pentru COVID-19 –
„getestet”.
Regula 2G: persoanele care s-au vindecat în urma infectării cu virusul SARSCoV-2 – „genesen” și persoanele care s-au vaccinat împotriva COVID-19 –
„geimpft”.
INTREBARI FRECVENTE (FAQ) privind măsurile interne pot fi consultate în
limba germană și engleză pe paginile de internet: Coronavirus - Rechtliches
(sozialministerium.at), https://www.sozialministerium.at/Informationen-zumCoronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nachOesterreich.html
Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria:
https://austria.mfa.gov.md/
Data ultimei actualizări: 18.04.2022
Slovacia
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Începând cu data de 6 aprilie 2022, măsurile privind accesul în Republica Slovacă
instituite în contextul pandemiei de Coronavirus au fost abrogate - nu se mai
aplică obligațiile privind înregistrarea pe site-ul eHranica și nici măsura carantinării
pentru persoanele nevaccinate.
Din 6 aprilie 2022, purtarea măștilor de protecție va rămâne obligatorie în situația
participării la evenimentele în masă, fie în interior, fie în aer liber. De asemenea,
măștile cu protecţie specială de tip FPP sunt obligatorii la interior în următoarele
situații: birouri, magazine, locuri de muncă, transport public, călătorii cu persoane
care nu sunt membri ai aceleiași gospodării în taxiuri, telecabine etc.
Cu toate acestea, vă recomandăm în continuare prudență, monitorizați
paginile web oficiale.
Mai multe informații pot fi consultate pe pagina de internet: https://korona.gov.sk.
INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria:
https://austria.mfa.gov.md/

