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Ausztria biztonsági intézkedésekkel egybekötve enyhíti a koronavírus 

terjedésének megfékezése céljából hozott szigorú rendelkezéseket. Három 

csoportot lehet megnevezni, amelyek járványügyi szempontból kis fertőzési 

kockázattal járnak. E három csoport a „három G-szabály“ alapján: „geimpft, 

getestet, genesen“, magyarul: beoltottak, teszteltek és gyógyultak.  

 
A beoltottakra a következők érvényesek:  
 

 Az első oltás esetében az oltás napjától számított 22. naptól maximálisan 3 hónapig 

érvényes 

 A második oltás további 6 hónappal hosszabbítja meg az érvényességi időt  

 Azok az oltóanyagok, amelyeknél csak egy oltásra van szükség (pl. Johnson & 

Johnson), az oltás utáni 22. naptól kezdve 9 hónapig érvényesek 

 Gyógyult személyek esetében az első oltás után, az oltás napjától számítva 9 hónapig 

terjedő időszak 

 

Gyógyultak: a fertőzés elmúlta után 6 hónapig nem kell tesztelteni. Igazolásként az 

“elkülönítési határozat“ (Absonderungsbescheid) vagy a fertőzést tanúsító orvosi igazolás 

szükséges. Egy, az antitesteket kimutató igazolás is érvényes, az antitest-teszt készítésétől 

számítva 3 hónapig.  

 

A koronatesztek az eljárástól függően különböző ideig érvényesek:  

 

 A PCR-teszt a próbavételtől számítva 72 óráig érvényes 

 Az elimert tesztközpont által készített antigénteszt a próbavételtől számítva 48 óráig 

érvényes 

 A magunk által készítet teszt 24 óráig érvényes, de csak abban az esetben, ha az 

eredményt valamilyen tartományi hatósági adatfeldolgozó rendszer tárolja 

 Rendelkezésre állnak helyi tesztek is (point of sale). Ezek egyszeri belépésre 

jogosítanak például sportpályán, üzemben, étteremban, szállodában vagy 

rendezvényen. 
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Május 19-től érvényes:  
 Megszűnnek a kijárási korlátozások. A lakóhelyet bármikor el lehet hagyni, mindenféle 

ok nélkül.  

 Magánösszejövetelek: napközben zárt térben 4 személy és 6 kiskorú gyermek, 

szabadtéren 10 személy és 10 kiskorú gyermek találkozhat. 22 órától 05 óráig legfeljebb 

4 személy és 6 kiskorú gyermek találkozhat.  

 Nyilvános helyek: külön háztartásban élő személyek között legalább 2 méter 

távolságot kell tartani vagy FFP2-védőmaszkot kell hordani. Ez gyógyult, beoltott vagy 

tesztelt személykre is vonatkozik.  

 Minden iskola visszatér a rendes oktatáshoz. A gyerekek 6 éves kortól arcvédő 

maszkot, 14 éves kortól FFP2 maszkot kell hogy hordjanak az iskolában. A diákokkal 

rendszeresen végeztetnek koronavírus tesztet.  

 22 órakor általános záróra vonatkozik minden vendéglátó helyre, rendezvényre, 

sportpályára.  

 A gasztronómiai egységek, szállodák, rendezvények és szabadidős szolgáltató helyek 

vendégeire, zárt térben és szabadtéren egyaránt regisztrálási kötelezettség 

vonatkozik (kivétel ott, ahol kevés az interakció, pl. állatkert, szabadstrand stb.) 

 

 A gasztronómiai egységek 22 óráig tarthatnak nyitva. Csak a 3-G szabály szerint 

fogadhatnak vendéget, vagyis tesztelt, beoltott vagy gyógyult személyek léphetnek be. 

Zárt térben asztalonként legfeljebb 4 személy ülhet maximálisan 6 gyermekkel (kivétel: 

közös háztartás), szabadtéren legfeljebb 10 személy plusz 10 gyermek a megengedett. 

A vendégeket regisztráltatni kell. 

 A szállodák és más szállásadó helyek újra nyithatnak. Csak a 3-G szabálynak 

megfelelően tesztelt, beoltott vagy gyógyult személyek léphetnek be. A vendégeket 

regisztráltatni kell.  

 Minden üzlet kinyithat. A vásárláshoz FFP2 maszkot kell hordani és a 2 méteres 

távolságot be kell tartani. Az üzletben vevőnként 20 m² területet kell számolni, hogy a 

fizikai távolságtartás lehetséges legyen. 

 Testközeli szolgáltatásokat (pl. fodrász, masszázs, szepségszalon) a 3-G szabály 

szerinti, tehát tesztelt, beoltott vagy gyógyult személyek vehetik igénybe. A 

vendégeknek ezen felül FFP2-maszkot kell hordani, egy vendégre 20 m²-t kell számolni. 

 Minden sportág, akontaktsportok is újra megengedettek. A sport közben nem kell 

maszkot hordani vagy távolságot tartani. Szabadtéri sportban (pl. futballketrec) 

maximálisan 10 személy vehet részt, nincs szükség maszkot hondani vagy távolságot 

tartani. Soprtcsarnokokat (pl. fitnesszstúdiókat) csak a 3-G szabály alapján tesztelt, 

beoltott vagy gyógyult személyek használhatják. 

 A múzeumok, könyvtárak és archívumok újra kinyitnak (korlátozás: látogatónként 20 m² 

terület, kötelezőFFP2 maszk) 



 

 A szabadidős szolgáltatások, mint pl. a szabadstrandok, állatkertek, bontanikus kertek 

vagy vidámparkok ismét kinyitnak és a 3-G szabály alapján tesztelt, beoltott vagy 

gyógyult személyket fogadhatnak. Zárt térben (pl. uszoda, termálfürdő) egy látogatóra 

20m² területet kell számítani. Vidámparkban a mozgó eszközökön (pl. körhinta) a 

látogatók között egy-egy üres helyet kell hagyni. Zárt térben regisztráltatni kell a 

látogatókat. 

 Esküvő, kerti összejövetel és és hasonló rendezvények: 10 személy alatt az 

összejövetelt nem kell jelenteni vagy engedélyeztetni. 11 résztvevőtől a 3-G szabály 

szerint kell eljárni, valamint a rendezvényt a helyi egészségügyi hatóságnál be kell 

jelenteni. Szabadtéren és zárt térben egyaránt FFP2 maszkot kell hordani. Ételt, italt 

nem szabad kínálni. 

 51 látogatótól a rendezvény résztvevőit csak kijelölt helyre szabad ültetni. A 

rendezvényt a helyi egészségügyi hatóságnál engedélyeztetni kell. Maximálisan 1.500 

személy vehet részt zárt térben, illetve 3.000 személy szabadtéren. Ugyanakkor csak az 

ülőhelyek 50%-át szabad betölteni. 

 Az idősek otthonában naponta 3 látogató jöhet egy lakóhoz. A látogatók a 3-G szabály 

szerint tesztelt, beoltott vagy gyógyult személyek lehetnek. 

 

A Covid-19 szabályokról bővebben az Egészségügyi Minisztérium honlapján olvashat 

(németül):  Website des Gesundheitsministeriums 

 

 
Mikor kell az FFP2 maszkot hordani? 

 Minden üzletben és szolgáltató egységnél (pl. szupermarket, élelmiszerüzlet, 

gyógyszertár, bank, posta) 

 Élelmiszer és egyéb piacokon  

 A tömegközlekedési eszközökön, a metrómegállókban, taxiban és buszon 

 Az egészségügyi szektorban (pl. orvosi rendelőben, kórházban, idősek otthonában, 

szanatóriumban) 

 Az állampolgári ügyfélszolgálati helyeken, várótermekben, irodákban  

 

További információt a Bécsi Önkormányzat szolgáltatásairól és ügyfélszolgálati irodáiról 

(németül) itt talál:  

Informationen der Magistratsabteilungen   Einrichtungen der Stadt Wien  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/
https://www.wien.gv.at/

