
  

   
 

  

Poletne počitnice 
v Avstriji 
OSTANITE ZDRAVI POLETI 2021 
Pregled ukrepov za zaščito pred koronavirusom v Avstriji. Več 
informacij najdete na spletni strani: www.austria.info/si/varnostne-
smernice 

 

GOSTINSTVO JAVNA PREVOZNA SREDSTVA TER ŽIČNICE IN VZPENJAČE  
• Registracija gostov  

• Vstopni test (dokazilo o negativnem testu, cepljenju ali 
potrdilo o preboleli okužbi) 

• Maska FFP2, razen pri mizi 

• V notranjih prostorih pri mizi največ 8 odraslih z otroki, zunaj 
največ 16 odraslih z otroki 

• Policijska ura ob 24.00  
 

NASTANITVE  
• Registracija gostov  

• Vstopni test (dokazilo o negativnem testu, cepljenju ali 
potrdilo o preboleli okužbi) 

• Maska FFP2 na splošno dostopnih območjih 

• Ista pravila za hotelsko gostinstvo in za splošno gostinstvo 

• Za uporabo storitev v hotelu vsakokrat potreben veljaven 
vstopni test  

 

PROSTI ČAS IN ŠPORT 
• Registracija gostov v notranjih prostorih, npr. v bazenih, 

termah, fitnesih … 

• Vstopni testi v zaprtih prostorih, pri kontaktnih in ekipnih 
športih tudi na prostem 

• Maska FFP2 na splošno dostopnih območjih, razen v vlažnih 
območjih  

• Maska ni obvezna med izvajanjem športne vadbe  

• Policijska ura ob 24.00 

• Maska FFP2 na avtobusu, vlaku, žičnicah in 
vzpenjačah ter tudi na železniški postaji, vključno s 
peronom 

• Zaprte gondole: zmogljivost omejena na 75 % 

 

KULTURA IN PRIREDITVE 
• Registracija gostov  

• Vstopni test (dokazilo o negativnem testu, cepljenju ali potrdilo o preboleli okužbi) 

• V notranjih prostorih so obvezne maske FFP2, tudi na sedežu 

• Na prostem maske niso obvezne 

• Brez registracije gostov in vstopnih testov v muzejih  

• Prireditve z dodeljenimi sedeži: na prostem največ 3000 in v 
zaprtih prostorih največ 1500 oseb  

• Brez dodeljenih sedežev: največ 50 oseb, brez pogostitve 

• Konec prireditve ob 24.00 

    

 

      Stanje: 10. junija 2021                 

 

DELOVANJE VSTOPNIH TESTOV  

V okviru tako imenovanih vstopnih testov se priznava dokazilo o aktualnem negativnem 
testu, cepljenju ali potrdilo o preboleli okužbi. 
 

TEST: PCR-test velja 72 ur, antigenski test 48 ur, kontrolirano samotestiranje 24 ur, 
test na licu mesta za enkratno uporabo posamezne ponudbe. 

CEPLJENJE: veljavnost se prične 22 dni po prvem delnem cepljenju za največ 3 
mesece, z drugim cepljenjem veljavnost 9 mesecev od prvega cepljenja. 

PREBOLELOST: veljavnost do 6 mesecev po obolelosti. 

 

  

To velja s 
sprostitvami od 

10. junija. 
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