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Środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa w 

Austrii zostały złagodzone przy zachowaniu szczególnych środków 

bezpieczeństwa. Zdefiniowano osoby, które stanowią niskie ryzyko 

epidemiologiczne. Mówimy tu o zasadzie 3-G: „geimpft, getestet, 

genesen“("zaszczepiony, przetestowany, wyleczony”). 

Do grupy osób zaszczepionych w rozumieniu zasady 3-G należą: 
 

 osoby zaszczepione pierwszą dawką szczepionki - od 22 dnia przez maksymalnie 3 

miesiące od daty szczepienia; druga dawka szczepionki przedłuża okres ważności o 

kolejne 6 miesięcy. 

 osoby zaszczepione szczepionką, w której przewidziano tylko jedną dawkę (np. firmy 

Johnson & Johnson) - od 22 dnia po zaszczepieniu przez łącznie 9 miesięcy od daty 

szczepienia. 

 osoby wyleczone, które zostały już raz zaszczepione, przez 9 miesięcy od daty 

szczepienia. 

Osoby wyleczone są zwolnione z obowiązku testowania przez 6 miesięcy od zakończenia 

infekcji. Dowodem jest zaświadczenie o obowiązku izolacji domowej lub potwierdzenie 

infekcji przez lekarza. Dowód na obecność przeciwciał neutralizujących koronawirusa jest 

brany pod uwagę przez trzy miesiące od daty badania. 

Ważność testów zależy od ich rodzaju: 

 Testy PCR są ważne przez 72 godziny od pobrania próbki. 

 Testy antygenowe z autoryzowanego punktu są ważne przez 48 godzin od pobrania 

próbki. 

 Autotesty zapisane w oficjalnym państwowym systemie przetwarzania danych są 

ważne przez 24 godziny. 

 Dostępne są również testy w punktach sprzedaży. Dotyczą one jednorazowego 

wejścia na obiekt sportowy, teren ośrodków, zakładów i jednostek gospodarczych, 

do restauracji, hotelu lub na imprezę. 

 

 

Aktualne reguły na czas 

koronawirusa Obowiązujące 

 od 19.05. 2021 



 

 

Od 19 maja 2021 roku obowiązują następujące reguły:  
 

 Nie ma już żadnych ograniczeń dotyczących wychodzenia z domu. Z domu można 

wychodzić w każdej chwili bez podania przyczyny.  

 Spotkania prywatne: w ciągu dnia, w pomieszczeniach zamkniętych, mogą się spotkać 

4 osoby dorosłe plus 6 nieletnich (dzieci), na zewnątrz 10 osób dorosłych plus 10 

nieletnich (dzieci). Od godziny 22:00 do 5:00 rano dozwolone są tylko spotkania 4 osób 

dorosłych i maksymalnie 6 nieletnich. 

 W miejscach publicznych: należy zachować bezpieczną odległość co najmniej dwóch 

metrów od osób spoza gospodarstwa domowego lub nosić maskę ochronną FFP2. 

Dotyczy to również osób wyleczonych, przetestowanych i zaszczepionych. 

 We wszystkich szkołach zaczyna się stacjonarne nauczanie. Dzieci w wieku od 6 roku 

życia muszą nosić w szkole maskę zasłaniającą usta i nos, a dzieci w wieku 14 lat i starsze 

muszą nosić maskę FFP2. Uczniowie będą regularnie poddawani testom na obecność 

koronawirusa.  

 Od godziny 22.00 obowiązuje ogólna godzina policyjna dla wszystkich ośrodków, 

zakładów,  placówek kulturalnych i obiektów sportowych. 

 Obowiązuje rejestracja gości w lokalach gastronomicznych i hotelach, a także 

rejestracja uczestników imprez oraz osób korzystających z obiektów rekreacyjnych 

wewnątrz i na zewnątrz (wyjątek stanowią obiekty o niskiej interakcji: np. ZOO, baseny 

odkryte itp). 

 

 Lokale gastronomiczne mogą być otwarte do godziny 22.00. Tylko osoby 

przetestowane, wyleczone lub zaszczepione (zasada 3-G) mogą odwiedzać restauracje. 

Wewnątrz, przy jednym stole mogą siedzieć maksymalnie 4 osoby dorosłe i 

maksymalnie 6 dzieci (wyjątek: wspólne gospodarstwo domowe), na zewnątrz  - 

maksymalnie 10 osób dorosłych i 10 dzieci. Goście muszą się rejestrować.  

 Hotele i inne obiekty noclegowe są znowu otwarte. Wejście do hoteli i meldunek w 

hotelu są dozwolone tylko dla osób przetestowanch, wyleczonych lub zaszczepionych 

(zasada 3-G). Goście muszą się rejestrować. 

 Wszystkie sklepy są otwarte. Podczas robienia zakupów lub załatwiania spraw należy 

nosić maskę FFP2 i zachować odległość co najmniej dwóch metrów od innych osób. Aby 

ułatwić zachowanie dystansu społecznego obowiązuje limit liczby klientów – 1 osoba na 

20 m2 powierzchni handlowej. 

 Usługi wymagające bliskiego kontaktu z klientem (np. w salonach fryzjerskich, 

salonach masażu, salonach kosmetycznych) mogą być oferowane wyłącznie osobom 

wyleczonym, przetestowanym lub zaszczepionym (zasada 3-G). Klienci muszą nosić 

maskę FFP2. Obowiązuje limit liczby klientów – 1 osoba na 10 m2 . 

 Wszystkie sporty, w tym kontaktowe, są znowu możliwe. W czasie uprawiania sportu 

nie ma obowiązku noszenia maski i zachowania dystansu społecznego. Sporty na 

terenach ogólnodostępnych (np. na osiatkowanym boisku piłkarskim) może uprawiać 



 

łącznie 10 osób, obowiązek maski i zachowania dystansu nie obowiązuje. Do obiektów 

sportowych (np. do siłowni i i klubów fitness) mogą wchodzić wyłącznie osoby 

przetestowane, wyleczone lub zaszczepione (zasada 3-G).  

 Muzea i biblioteki, wypożyczalnie książek i archiwa są otwarte (ograniczenie do 1 

zwiedzającego na 20 m2, obowiązek noszenia maski FFP2) 

 Obiekty rekreacyjne, takie jak odkryte baseny, ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne 

czy wesołe miasteczka są otwarte dla osób przetestowanych, wyleczonych lub 

zaszczepionych (zasada 3-G). W pomieszczeniach zamkniętych (np. w basenach i w 

termach) na jednego gościa musi przypadać powierzchnia na 20 m2 danej przestrzeni 

zamkniętej. Korzystanie z karuzeli i innych urządzeń w wesołym miasteczku jest 

możliwe, przy czym co drugie miejsce musi pozostać wolne. Obowiązkowa jest 

rejestracja klientów w pomieszczeniach zamkniętych. 

 Wesela, garden party i podobne imprezy: spotkanie do 10 osób jest dozwolone bez 

zawiadomienia lub zezwolenia. W przypadku 11 lub więcej osób obowiązuje zasada 3-G, 

a powiadomienie musi być również przekazane do lokalnego urzędu zdrowia. Ponadto 

uczestnicy imprezy muszą nosić maskę FFP2 zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 

pomieszczeń. Podawanie napojów i jedzenia jest zabronione.   

 Dla 51 lub więcej osób dozwolone są tylko imprezy z przypisanymi miejscami 

siedzącymi. Takie imprezy muszą być zatwierdzone przez lokalny urząd zdrowia. 

Maksymalne limity to 1500 osób wewnątrz i 3000 na zewnątrz. Zajęte może być tylko 

50% miejsc siedzących.  

 Każdy pacjent w domach opieki i domach spokojnej starości może przyjąć  do 3 osób 

odwiedzających dziennie. Osoby te muszą być przebadane, wyleczone lub zaszczepione 

(zasada 3-G).  

 

Więcej informacji na temat aktualnych przepisów dotyczących COVID-19 

można znaleźć na stronie austriackiego ministerstwa zdrowia w języku 

niemieckim Website des Gesundheitsministeriums 

 
Kiedy należy nosić maskę FFP2: 

 we wszystkich sklepach i placówkach usługowych (np. supermarkety, sklepy 

spożywcze, apteki, banki, urzędy pocztowe) 

 na targach spożywczych i innych rynkach 

 w środkach transportu publicznego, na wszystkich stacjach metra, w taksówkach i w 

autokarach 

 w sektorze zdrowia (np. gabinety lekarskie, szpitale, domy opieki, sanatoria) 

 w budynkach obsługi mieszkańców, np. w poczekalniach i biurach 

Informacje działów magistratu (Informationen der Magistratsabteilungen) i informacje o 

placówkach miasta Wiednia (Einrichtungen der Stadt Wien) w języku niemieckim znajdą 

Państwo na stronie internetowej miasta Wiednia (Seite der Stadt Wien).  
 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma.html
https://www.wien.gv.at/kontakte/ueberblick.html
https://www.wien.gv.at/


 

 

 


