Залишайтеся здоровими в Австрії:
рекомендації щодо
відповідального перебування
Щоб захистити себе і своїх близьких від
коронавірусу, слідуйте корисним рекомендаціям і
дотримуйтесь наступних заходів:

Перед в'їздом до Австрії:
Ознайомтесь із актуальними правилами в'їзду.
Ознайомтесь із актуальними заходами безпеки та рекомендаціями.

Важливо знати під час перебування в Австрії*:
Маска FFP2 обов'язкова у громадському транспорті, на канатній дорозі, у
готелях, кафе, ресторанах та інших громадських закладах.
Зверніть увагу:
Дітям до 6 років маска не потрібна.
Для дітей віком від 6 до 13 років достатьо простої тканинної маски.
Дітям віком від 14 років необхідна маска FFP2.
Правила можуть змінюватись залежно від типу закладу або заходу. У деяких
місцях вимагають підтвердження 3G (щеплений/перехворів/протестований).
Рекомендуємо ознайомитись із актуальними вимогами перед відвідуванням
громадських місць.
*У Відні правила суворіші.

Вакцинація в Австрії:
Громадяни України можуть зробити безкоштовне
щеплення від коронавірусу.

Правила перебування у Відні:
У Відні в громадських місцях, за винятком готелів, діє правило 2G
(щеплений/перехворів). Поширюється також на нічні заходи та спортивні активності
на вулиці.
Зверніть увагу:
Діти віком від 6 років повинні пройти тестування (можна надати результати ПЛР-тесту,
дійсного 72 години або тесту на антиген COVID-19, дійсного 24 години).
Дітям від 12 до 15 років необхідно пройти ПЛР-тестування, дійсне 48 годин (у
випадку, якщо вони не вакциновані або не одужували нещодавно).
Для дітей віком від 15 років діють ті ж самі правила, що й для дорослих.
Вакцинація у Відні.

Тестування, вакцинація та одужання
Визнаються лише вакцини, схвалені EMA (BioNTech Moderna/Pfizer, AstraZeneca, Johnson
& Johnson, Moderna и Novavax).
ПЛР-тести діють 72 години (у Відні 48 годин), тести на антиген – 24 години (у Відні не
дійсні, за винятком у випадку дітей віком до 12 років).
Двокомпонентна вакцинація діє 180 днів для дорослих або 210 днів для осіб віком до
18 років.Однокомпонентна вакцинація Johnson & Johnson не визнається, для статусу 2G
потрібна друга вакцинація.
Третя вакцинація (бустер): діє протягом 270 днів. Проміжок часу між другою та третьою
вакцинацією не повинен бути меншим за 90 днів.
Люди, які одужали повинні надати підтвердження факту перенесеної інфекції. Термін дії
– 180 днів. Тест на антитіла не вважається підтвердженням факту одужання.
Для людей, які одужали вакцинація однокомпонентою вакциною надає статус 2G на
термін 180 днів, а для осіб віком до 18 років – на термін 210 днів. Якщо ви щеплені не
схваленим в Євросоюзі препаратом або перехворіли на коронавірус неофіційно, ви
маєте можливість перед отриманням щеплення пройти тест на визначення
нейтралізуючих антитіл. За таких умов для статусу 2G також достатьо буде мати 1 дозу
вакцини, проте для обох випадків для підтверження необхідно мати при собі два
документи: довідку про одужання або наявність на момент щеплення та підтвердження
вакцинації.

Електронна версія документа з активними посиланнями:

Правила постійно оновлюються. Будь ласка, перевіряйте інформацію
на офіційних сайтах!

