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Dochází k částečnému rozvolnění opatření, která byla v Rakousku zavedena z 

důvodu zamezení rozšiřování Corona viru, a to za dodržení určitých 

bezpečnostních podmínek. Z tohoto důvodu jsou definovány osoby, které z 

hlediska šíření epidemie představují minimální riziko. Bylo stanoveno tzv. 3-G-

pravidlo:„geimpft, getestet, genesen“ (tj. osoba očkovaná, testovaná, 

uzdravená).  

Pro naočkované osoby platí následující pravidla:  

 První očkování je platné od 22. dne po aplikaci první dávky vakcíny a to maximálně 3 

měsíce ode dne očkování.  

 Aplikací druhé dávky vakcíny se doba platnosti prodlužuje o dalších 6 měsíců.  

 Očkování očkovacími látkami, u kterých je předpokládána aplikace pouze jednou 

dávkou vakcíny (např. Johnson & Johnson), jsou platná od 22. dne po aplikaci 

vakcíny a to po dobu 9 měsíců.  

 Pro uzdravené osoby, které byly naočkovány první dávkou vakcíny, platí očkování po 

dobu 9 měsíců ode dne očkování.  

Uzdravené osoby, které již infekci prodělaly, jsou na dobu 6 měsíců osvobozeny od 

povinnosti absolvování testů. Jako doklad o prodělání nemoci platí rozhodnutí o karanténě 

pozitivně testované osoby (tzw. Absonderungsbescheid) nebo lékařské potvrzení o 

prodělané infekci. Doklad o přítomnosti protilátek platí 3 měsíce od okamžiku provedení 

testu.  

Platnost testů se liší dle jejich typu:  

 PCR-testy platí 72 hodin od odebrání vzorku.  

 Antigenní testy provedené oprávněnou institucí platí 48 hodin od odebrání vzorku.  

 Samotesty, které jsou evidovány v úředním systému zpracování dat dané země, platí 

24 hodin.  

 Jsou nabízeny také Point-of-Sale testy. Tyto platí pouze pro jednorázovou návštěvu 

příslušných sportovišť, provozoven, restaurací, hotelů nebo akcí.  

Corona-Pravidla  
      Platnost od 19. května 2021 

 



 

 

Od 19. května 2021 platí následující Corona-opatření:  

 Zákaz vycházení je zrušen. Domácnost můžete opouštět kdykoli, bez udání důvodu.  

 Soukromá setkání: Ve vnitřních prostorech se mohou setkávat 4 dospělí s 6 dětmi, 

ve venkovních 10 dospělých a 10 dětí. Od 22 hodin do 5 hodin je povolen společných 

pobyt maximálně 4 dospělých a 6 dětí.  

 Veřejná prostranství: Na veřejných místech je ve vztahu k osobám, které nežijí ve 

společné domácnosti, povinnost dodržovat minimální odstup 2 metry nebo 

povinnost použití FFP2 respirátoru. Toto opatření platí také pro očkované, testované 

nebo vyléčené osoby.  

 Ve školách funguje běžný provoz. Děti od 6 let mají povinnost používat ochrannou 

roušku, děti od 14 let FFP2 respirátor. Žáci a žákyně budou pravidelně testováni.  

 Otevírací doba veškerých provozoven končí nejpozději ve 22 hodin. Toto pravidlo 

platí také pro provoz sportovních areálů a pořádání akcí.   

 Pro hosty restauračních zařízení, hotelů, volnočasových akcí a to jak uvnitř, tak také 

venku, platí registrační povinnost. (Výjimku tvoří aktivity, při kterých dochází k 

minimálnímu kontaktu: např. ZOO, venkovní koupaliště, atd.).  

 Gastronomické provozovny a restaurace mohou být otevřeny do 22 hodin. Tato 

zařízení mohou navštívit pouze testované, vyléčené nebo naočkované osoby (3-G-

pravidlo). Ve vnitřních prostorech smí u jednoho stolu sedět maximálně 4 osoby a 6 

dětí (s výjimkou osob žijící v jedné domácnosti), venku maximálně 10 osob a 10 dětí. 

Hosté se musí registrovat.  

 Hotely a jiná ubytovací zařízení jsou otevřeny. Vstup je umožněn pouze pro 

testované, vyléčené nebo naočkované osoby (3-G-pravidlo). Hosté se musí 

registrovat. 

 Obchody jsou otevřeny. Při návštěvě provozovny máte povinnost používat FFP2 

respirátor a udržovat odstup minimálně 2 metry od ostatních. Z důvodu usnadnění 

dodržení těchto rozestupů, je počet zákazníků v dané provozovně omezen prodejní 

plochou o rozměru minimálně 20 m2  na jednu osobu. 

 Služby vyžadující blízký tělesný kontakt (např. kadeřnictví, masáže, salony krásy) 

smějí být poskytovány jen pro testované, vyléčené nebo naočkované osoby (3-G-

pravidlo). Zákazníci musí používat FFP2 respirátor. Na jednoho zákazníka je třeba 

disponovat plochou o rozloze minimálně 10 m2. 

 Veškeré sportovní aktivity, včetně kontaktních sportů, jsou opět možné. Během 

sportovních aktivit nemusíte používat roušku ani dodržovat rozestupy. Sportovní 

aktivity na veřejných prostranstvích (např. fotbalové klecové hřiště) smí provozovat 

maximálně 10 osob současně, přičemž neplatí povinnost používat roušku ani 



 

udržovat rozestupy. Sportovní provozovny (např. fitness studio) smějí navštívit jen 

testované, vyléčené nebo naočkované osoby (3-G-pravidlo). 

 Muzea, knihovny a archivy jsou otevřeny (platí omezení 1 návštěvník na plochu 20 

m2, povinnost nosit FFP2 respirátor).  

 Provozovny poskytující volnočasové aktivity jako např. koupaliště, ZOO, botanické 

zahrady nebo zábavní parky smějí navštívit jen testované, vyléčené nebo 

naočkované osoby (3-G-pravidlo). Ve vnitřních prostorech (např. bazény a lázně) 

musí být na jednu osobu k dispozici plocha o rozměru minimálně 20 m2  a to v každé 

uzavřené místnosti. Při návštěvě zábavných atrakcí (např. kolotoče) platí, že mezi 

jednotlivými hosty musí být jedno sedadlo volné. Registrace hostů ve vnitřních 

provozovnách je povinná.  

 Svatby, zahradní slavnosti a podobné akce: Společná setkání menšího počtu než 10-

ti osob je povoleno bez ohlášení nebo povolení. Od 11 osob platí 3-G-pravidlo, 

přičemž takové akce musí být oznámeny místnímu zdravotnímu úřadu. Dále musí být 

na těchto akcích, venku i uvnitř, používány FFP2 respirátory. Čepování nápojů a 

podávání jídla není povoleno.  

 Akce s počtem návštěvníků vyšším než 51 je možno pořádat pouze pokud jsou 

návštěvníkům přidělena místa. Tyto akce musí být zároveň povoleny místním 

zdravotním úřadem. Maximální počet návštěvníků je stanoven na 1500 ve vnitřních 

prostorech a 3000 ve venkovních, přičemž obsazenost míst k sezení nesmí být vyšší 

než 50%.  

 V pečovatelských zařízeních smí jednu obyvatelku/jednoho obyvatele tohoto 

zařízení navštívit nejvýše tři testované, vyléčené nebo naočkované osoby (3-G-

pravidlo) denně.  

Další informace týkající se aktuálně platných opatření naleznete na webových stránkách 

ministerstva zdravotnictví (v němčině).  

Stránky ministerstva zdravotnictví  

 

Kdy je třeba používat FFP2 respirátor:  

 Ve všech obchodech a provozovnách poskytujících služby (např. supermarkety, 

obchody potravin, lékárny, banky, pošty). 

 Na potravinových i jiných trzích.  

 Ve veřejných dopravních prostředcích, v prostorech U-Bahnu, v taxi a dálkových 

autobusech.  

 V sektoru zdravotních služeb (např. lékařské praxe, nemocnice, pečovatelská 

zařízení, sanatoria). 

 V budovách státní správy, např. v čekárnách nebo kancelářích.  

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html


 

Informace magistrátních oddělení a informace týkající se jednotlivých zařízení města Vídně 

naleznete na stránkách města Vídně (německy).  

 

 

 

https://www.wien.gv.at/kontakte/ma.html
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