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Opatrenia na zabránenie šíreniu koronavírusu v Rakúsku sa osobitnými 

bezpečnostnými opatreniami uvoľňujú. Definujú sa osoby, s ktorými je spojené 

nepatrné epidemiologické riziko: tu sa použije pravidlo 3 G: „geimpft, 

getestet, genesen“ (očkovaný, testovaný, uzdravený). 

 

Pre očkované osoby platia tieto pravidlá: 
 

 Prvé očkovanie platí od 22. dňa po prvom vpichu maximálne 3 mesiace od okamihu 

očkovania. 

 Druhý vpich predlžuje dobu platnosti o ďalších 6 mesiacov. 

 Očkovacie látky, u ktorých sa predpokladá len jedno očkovanie (napr. Johnson & 

Johnson), platia od 22. dňa po očkovaní 9 mesiacov po dni očkovania. 

 Pre uzdravené osoby, ktoré boli doteraz raz očkované, platí očkovanie 9 mesiacov od 

okamžiku očkovania. 

 

Uzdravené osoby sú po uplynutí infekcie šesť mesiacov oslobodené od testovacej 

povinnosti. Ako doklady platia napr. správne rozhodnutie (Absonderungsbescheid) alebo 

lekárske potvrdenie o infekcii. Doklad neutralizačných protilátok platí tri mesiace od 

okamžiku testovania. 

 

Testy majú podľa toho, o aký test ide, rôzne doby platnosti: 

 

 PCR-testy platia 72 hodín od okamžiku brania vzorky. 

 Protilátkové (antigenové) testy , ktoré vykonal oprávnený subjekt, platia 48 hodín o 

okamžiku brania vzorky. 

 Samotesty, ktoré sú evidované v systému spracúvania dát krajín, platia 24 hodín.  

 Ponúkajú sa aj testy v rámci Point-of-Sale. Tieto testy platia pre vstup na športoviská, 

prevádzkárne, reštaurácie, hotely alebo podujatia. 
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Od 19. mája platí:  

 
 Nie je obmedzenie vychádzania. Môžete opustiť dom kedykoľvek o akejkoľvej hodine 

bez toho, že by ste na to museli mať dôvod.  

 Súkromné stretnutia: cez deň sa môžu vo vnútri stretnúť 4 osoby a 6 maloletých detí. 

Vonku sa  môže stretnúť 10 osôb a 10 maloletých detí. Od 22h do 5h sa môžu stretnúť 

len 4 osoby a maximálne 6 maloletých detí.  

 Vo verejných priestoroch: Dodržiavajte bezpečnostný odstup minimálne dva metre od 

osôb, ktoré s vami nežijú v spoločnej domácnosti, alebo noste rúško FFP-2. Platí to aj pre 

uzdravené, testované a očkované osoby.  

 Všetky školy majú normálnu pravidelnú výučbu. Deti od veku 6 rokov musia deti v škole 

mať ochranu úst a nosa, deti vo veku od 14 rokov  musia mať rúško FFP2. Žiaci a žiačky 

sú pravidelne testovaní ohľadne koronavírusu.  

 Od 22 hodín platí všeobecná zatváracia hodina pre všetky podniky, podujatia a 

športoviská. 

 Platí registračná povinnosť pre hostí gastronomických podnikov, hotelov, podujatí a 

vnútorných a vonkajších zariadení na trávenie voľného času (výnimku tvoria zariadenia, 

kde nedochádza k veľkej interakcii, napr. zoologické záhrady alebo vonkajšie kúpaliská a 

podobne) 

 Gastronomické podniky môžu byť otvorené do 22 hodín. Gastronomické podniky môžu 

navštevovať len testované, uzdravené alebo očkované osoby (pravidlo 3 G). Vo vnútri sú 

povolené maximálne 4 osoby s maximálne 6 detmi na jeden stol (výnimka: spoločná 

domácnosť), vonku je povolené maximálne 10 osôb a 10 detí. Hostia sa musia 

registrovať.  

 Hotely a iné ubytovacie zariadenia sú opäť otvorené. Vstúpiť a zapísať sa na pobyt môžu 

len testované, uzdravené a očkované osoby (pradidlo 3 G).  Hostia sa musia registrovať.  

 Všetky obchody sú otvorené. Ak idete nakupovať alebo niečo vybaviť, musíte mať rúško 

FFP2 a dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iných osôb. Na podporu fyzického 

dištancovania je povolený maximálne jeden zákazník na 20 metrov štvorcových.  

 Služby, ktoré majú blízky telesný kontakt so zákazníkmi (napr. kaderníctva, masáže, 

kozmetické salóny) sa môžu ponúkať len testovaným, uzdraveným a očkovaným 

osobám (pradidlo 3 G). Zákazníci a zákazníčky musia mať okrem toho ruško FFP2. Na 

zákazníka alebo zákazníčku musí byť k dispozícii priestor minimálne 10 metrov 

štvorcových. 

 Sú možné všetky športy, aj kontaktné športy. Počas športovania nemusíte mať rúško 

alebo odstup. Vonkajšie športy (napríklad fo futbalových klietkach) sú povolené len pre 

maximálne 10 osôb, neplatí povinnosť nosiť rúško alebo mať odstup. Športové 

zariadenia (napr. fitnessštúdiá) môžu navštevovať len testované, uzdravené alebo 

očkované osoby (pravidlo 3 G).   

 Múzeá, knihovne, archívy sa otvárajú (obmedzenie 1 návštevníčka/návštevník na 20 

metrov štvorcových, rúško FFP2). 



 

 Zariadenia na trávenie voľné času ako vonkajšie kúpaliská, zoologické záhrady, 

botanické záhrady a kolotoče sú otvorené pre testované, uzdravené alebo očkované 

osoby (pravidlo 3 G). Vo vnútorných priestoroch (napríklad kúpele) musí byť na jedného 

hosťa k dispozícii plocha minimálne 20 metrov štvorcových v uzavretom priestore. Pre 

kolotoče a podobné zariadenia platí, že medzi návštevníčkami a návštevníkmi musí byť 

jedno voľné miesto. Vo vnútorných zariadeniach sa musia zákazníčky a zákazníci 

registrovať.  

 Svadby, záhradné oslavy a podobné podujatia: Zhromaždenia, na ktorých je menej ako 

10 osôb, sú povolené bez ohlásenia alebo bez povolenia. Od 11 osôb platí pravidlo 3 G, 

okrem toho treba nahlásenie miestnemu zdravotnému úradu. Aj vo vnútri, aj vonku 

treba mať rúško FFP2. Nie je povolené čapovanie nápojov alebo podávanie jedál.  

  Od 51 osôb sú podujatia povolené len s určenými miestami. Musí ich povoliť miestny 

zdravotný úrad (Gesundheitsamt). Maximálny počet osôb je 1.500 vo vnútri a 3.000 

vonku. Možno obsadiť len 50% sedadiel.  

 V domovoch pre seniorov a v domovoch opatrovateľskej starostlivosti sú povolení 

denne až tri návštevníci na jedného pacienta/jednu pacientku.  Musia byť testovaní, 

uzdravení alebo očkovaní (pravidlo 3 G).  

 

Ďalšie informácie k aktuálnym ustanoveniam Covid 19 nájdete na domovskej 

stránke ministerstva zdravotníctva (po nemecky) Website des 

Gesundheitsministeriums 

 
Kde by ste mali nosiť rúško FFP2: 

 vo  všetkých obchodoch a službách (napríklad v supermarketoch, obchodoch s 

potravinami, lekárňach, bankách, poštách) 

 na  trhoch s potravinami a na iných trhoch 

 v prostriedkoch verejnej dopravy, vo všetkých staniciach metra, v taxíkoch a 

cestovných autobusoch 

 vo zdravotnom sektore (napríklad v lekárskych ordináciách, v nemocniciach, domoch 

opatrovateľskej starostlivosti, sanatóriách) 

 v budovách služieb pre občanov, napríklad v čakárňach a v kanceláriách 

Informácie magistrátnych oddelení  a o zariadeniach mesta Viedeň nájdete na stránke 

mesta Viedeň (po nemecky).  
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