2021. nov. 8-tól változtak Ausztriában a turisztikai szolgáltatások (szállás, étterem, sífelvonók stb.)
igénybevételének feltételei.

A járvány megfékezése, a biztonságos síszezon és átoltottság növelésének érdekében az eddigi 3G
(oltott, gyógyult vagy tesztelt) helyett a 2G (oltott vagy gyógyult) irányelv lép életbe Ausztriába.
(Az országba való belépés továbbra is a korábbi 3G-szabály szerint történik.)

Oltottaknak a Pfizer, Moderna, Astra Zenaca és Janssen oltással rendelkezők minősülnek, a második
vagy harmadik oltás felvételétől számított 270 napig.
Gyógyultnak az elmúlt 180 napban Covid fertőzésen igazoltan átesettek számítanak. (Ennél régebbi
gyógyultság és még megfelelő ellenanyagszint esetén 1 oltás is elég.)

Az oltottság és a gyógyultság is az EU-s Covid igazolás letöltésével igazolható.

Kire vonatkoznak a változások?
•
•
•

az oltással nem rendelkezőkre
a Szputnyik, Sinopharm és Janssen oltással rendelkezőkre
a második oltásukat 270 napnál régebben megkapó Pfizer, Moderna és Astra Zeneca
vakcinával oltottakra

A legfontosabb változások:
•
•
•
•

Megszűnik az eddigi PCR és antigén tesztelési lehetőség és önmagában a 90 napig érvényes
pozitív ellenanyagszint tesztet sem fogadják el.
A szolgáltatások igénybevételéhez elfogadott oltások érvényessége 2021. dec. 6-tól az eddigi
360 napról 270 napra változik.
Az egydózisú Janssen vakcina egy adagja 2022. jan. 3-ig érvényes, utána ehhez az oltáshoz is
egy ismétlő oltás szükséges
FFP2-es maszk viselése kötelező a kereskedelemben és a múzeumokban, de nem kötelező a
maszk a szállásokon, éttermekben, felvonókon

Hogyan utazhatnak az új szabályok szerint az oltással nem rendelkezők?
Az új szabályok szerint az oltással nem rendelkező síelők semmilyen turisztikai szolgáltatást nem
vehetnek igénybe.
(A rendelkezés alól kivételek az egészségügyi okokból nem oltható személyek. Náluk elfogadott az
erről szóló orvosi igazolás és a 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt.)

Hogyan utazhatnak a Szputnyik és Sinopharm oltással rendelkezők?

A Szputnyik és Sinopharm oltásokat Ausztria továbbra sem fogadja el a szolgáltatások
igénybevételéhez (eddig sem fogadta el, ebben nincs változás). A rossz hír az, hogy az eddig
megoldásnak számító negatív Covid-teszteket és a 90 napig érvényes pozitív ellenanyagszint tesztet
már nem fogadják el. Valamint a 3. oltásként felvett egydózisú Janssen oltás is csak 2022. jan. 3-ig
érvényes.
Az új szabályok szerint az első körben a Szputnyik vagy Sinopharm oltást választók egy a 3. oltás előtti
pozitív ellenanyagszint tesztről kapott igazolással és 3. dózisként egy mRNA típusú oltás (Pfizer vagy
Moderna) felvételével utazhatnak.

Mi vonatkozik a gyerekekre?
A gyermekek esetében nem történt változás: 12 éves kortól nekik is meg kell felelni a fenti
szabályoknak, 12 éves kor alatt szülők kíséretében nem szükséges se oltás, se igazolás.
(Kivéve Bécsben, ott a belépési tesztkötelezettség 6 éves kortól vonatkozik a gyermekekre. 12 éven
aluli gyermekek számára 72 óránál nem régebbi PCR-teszt vagy 48 óránál nem régebbi antigénteszt
szükséges.)

Meddig érvényesek ezek a szabályok?
A szabályozás az intenzíven növekvő fertőzésszámokra és az intenzív osztályok leterheltségére
reagált. A járványhelyzet javulása esetén lehetséges a korábbi szabályok visszaállítása, de az is
előfordulhat, hogy az új szabályok a teljes téli szezonban (de az első felében mindenféleképp)
változatlanul érvényben maradnak.

Lemondhatom a foglalásom a szabályok változására hivatkozva?
Az aktuális utazási szabályoknak való megfelelés a foglalás része, így a szabályok fenti változása nem
automatikus költségmentes lemondási indok. A szabályok miatti lemondás a foglalására vonatkozó
lemondási feltételek szerint lehetséges, ettől eltérően csak a szállásadóval történő egyedi
egyeztetéssel.

Az osztrák turisztikai hivatal tájékoztatása a változásokról itt >>>
https://www.austria.info/hu/jo-tudni/koronavirus/sieles-teli-udules

Az illetékes osztrák minisztérium információja német nyelven a változásokról itt >>>
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:fd82a85f-d5a5-49a5-b94b19cc66558b77/20211107_Coronavirus_Aktuelle_Ma%C3%9Fnahmen_FAQ_zu_den_Stufen_2_3_und
_4.pdf

