A szövetségi szociális, egészségügyi, gondozási és fogyasztóvédelmi miniszter módosított
rendelete a szomszédos országokból történő beutazási intézkedésekre vonatkozóan
(eredeti 87/2020 számú rendelet, módosítva)
§ 1: A rendelet azon közegészségügyi intézkedéseket szabályozza, amelyeknek meghozatala a
SARS-CoV-2 terjedésének megakadályozása céljából szükséges az Ausztriába közúti és
víziúton történő határátlépés engedélyezéséhez.
(2) Megengedendő magánszemélyek Ausztriába történő beutazása, amennyiben azt közvetlenül
alkalmazandó alkotmányjogi és uniós jogi rendelkezések alapján kötelesen vagyunk lehetővé
tenni.
§ 1a: (1) Azon személyeknek, akik a szomszédos országokból akarnak belépni Ausztriába,
orvosi igazolással kell rendelkezniük (német, angol, olasz vagy francia nyelven, lásd A., B., C.
és D. mellékletek a függelékben) egészségügyi állapotukról, arról, hogy a rajtuk elvégzett
SARS-CoV-2 molekuláris biológiai teszt negatív. Az orvosi igazolás beutazáskor nem lehet
négy napnál régebbi.
(2) Ellenkező esetben, tehát orvosi igazolás nélkül ezen személyek Ausztriába belépése
megtagadandó.
§ 2: (1) Az 1a. §-tól eltérően, az osztrák állampolgárok, illetve Ausztriában fő- vagy
melléklakcímmel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek belépése
megengedett, azonban 14 napos otthoni karantént von maga után. Ezt aláírásukkal kötelesek
megerősíteni. Ha azonban a karantén ideje alatt a rajtuk elvégzett SARS-CoV-2 molekuláris
biológiai teszt negatív, akkor a 14 napos otthoni karantén letöltése megszakítható.
(2) Az 1. bekezdéstől eltérően, a mező- és erdőgazdasági szezonális munkavállalók, valamint
az ápolók és egészségügyi dolgozók vasúton vagy busszal is beléphetnek Ausztriába, ha a
vonatút a kezdőállomástól a belföldi végállomásig nem tartalmaz tervezett megállót vagy a busz
közvetlen a kiindulási ponttól a végpontig további megálló nélkül halad. Az Ausztriába történő
belépés után ezeknek a személyeknek is kötelező azonnali 14 napos otthoni karanténba
vonulniuk, és ezt nekik is saját aláírásukkal kell igazolniuk. Ha a rajtuk elvégzett SARS-CoV2 molekuláris biológiai teszt ezen idő alatt negatív, akkor nem kötelező az otthoni karantén
letöltése.
(3) Ha a 2. §-ban megnevezett személyeknek nem áll módjukban saját otthonukban karanténba
vonulni, bizonyítaniuk kell, hogy a 14 napos karantén ideje alatt mégis rendelkezésükre áll egy
más jellegű megfelelő szállás, amelyek költségeit maguk vagy egy harmadik személy köteles
viselni. Ha a rajtuk elvégzett SARS-CoV-2 molekuláris biológiai teszt negatív, akkor a 14
napos karantént nekik sem kötelező letölteniük.
§ 3: Az 1a. a 2. § -októl eltérően az Ausztrián keresztül történő, megállás nélküli áthaladás
megengedett, amennyiben az Ausztriából történő kiutazás biztosított.

3a §: (1) Az 1a. és 2. §-októl eltérően, amennyiben az feltétlenül szükséges orvosi ellátás
céljából történik, a következő személyek Ausztriába történő beutazása megengedett:
•
• Ausztriai állampolgárok
•
• Kötelező ausztriai egészségbiztosítással rendelkező személyek
•
• Egy ausztriai kórház által kiadott orvoskezelési igazolással rendelkező személyek,
amennyiben ez a kezelés egy sürgős egészségügyi ellátásra vonatkozik
Nekik belépéskor igazolniuk kell az orvosi ellátás igénybevételének feltétel nélküli
szükségességét (E és F melléklet). Kísérő személy megengedett.
(2) Az 1a. és a 2. §-októl eltérően azon személyek is visszautazhatnak Ausztriába, akik ott
állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkeznek, vagy a szokásos tartózkodási helyük ott
található, és igazolják, hogy feltétlenül szükséges orvosi ellátásban részesültek egy
szomszédos országban (E és F melléklet). Kísérő személy megengedett.
§ 4: Ez a rendelet a következő esetekben nem alkalmazandó:
•
• kereskedelmi áruforgalom (a kereskedelmi személyszállítás kivételével)
•
• repatriálási utazások
•
• különösen méltányolandó családi okok esetében, ill. állatgondozás céljából (ezeket az
ellenőrzéskor bizonyítani kell)
•
• a 3a. §-ban említett kísérő személyek esetében
•
• Vomp-Hinterriss, Mittelberg és Jungholz településeknél (saját megjegyzés: ezek a
német határral érintkező, különleges elhelyezkedésű települések, exklávék)
•
• a munkavállalói célú ingázó forgalomban
§ 4a: Ez a rendelet nem vonatkozik azon tömegközlekedési eszközök utasaira és
járművezetőire, amelyek megállás nélkül külföldi területeken haladnak át vagy azon
magánszemélyekre, akik Ausztriából érkeznek, azonban külföldi területeken is áthaladnak
ahhoz, hogy elérjék ausztriai célállomásukat.
§ 5: Ez a rendelet nem vonatkozik vészhelyzeti járművek utasaira és közszolgálati járművekre.
Ez a módosított rendelet 2020. május 31-én veszti hatályát.

