Нови правила относно пътуващите в чужда страна

От 10 Февруари се прилагат нови разпоредби относно пътуващите.
Като пътуващо превозно средство се счита , ако е пътувал поне веднъж в
месеца в чужбина!

Трябва да се носят следните документи

· Удостоверение за пътуване ,( ако то не е налице , моля потърсете
на тази страница anmeldung@hogo.cc)
· Отрицателен тест за Корона Вирус и медицинско свидетелство (
само ако не е направен теста в Австрия)
· Удостоверение за изпращане и формуляр за предварително
пътуване през митницата
· Ако е налице , формуляр за регистрация в Австрия

Задължителен тест за една седмица

При влизането в чужда страна трябва да носите със себе си резултат от
отрицателен тест за Корона Вирус , не важи ,ако по-стар от 7 дни.
Ако не е направен необходимия тест в Австрия , това трябва да се
потвърди с медицинско свидетелство.
https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9ed0c0cc8e1a4/ii_563_2020_anlage_c.pdf

Образец за медицинско свидетелство потърсете на тази страница
newsiettter.wko.at/ Media/

Ако носете със себе си ,издаден в Австрия резултат от теста , не е
необходимо медицинско свидетелство .Тук можете да предявите
претенция за безплатно тестване , разбира се , препоръчва се спешно, с
предварителен час.

Списъкът за местата на безплатно тестване.
https://www.apothekerkammer.at/fileadmin/Kommunikation/GratisAntigentests_Apotheken.pdf

Моля носете си винаги резултата от теста след границите на
Европейския съюз, необходимо е да се представи в рамките при
контрол на превозните средства на границата.

Не е достатъчно само едно потвърждение със смс ,трябва да бъде
написано Пи_ДИ _ЕФ _ формат като документ , и да са налице следните
данни
1.Име и Фамилия
2.Дата на раждане
3.Дата и час на вземане на проба
4.Резултат от теста
5.Подпис от изследващото лице и печат на провеждащата
институция или Бар_ Кю-Ар код.

Регистрация преди пътуване за Австрия
https://entry.ptc.gv.at/

Регистрация може да се направи при всяка промяна ,ако няма промяна
,може да се направи във всеки случай след 7 дни.
След успешно онлайн – регистриране се изисква потвърждение за
изпращане . Необходимо е при контрол в границите .
Ако не е възможно онлайн регистриране ,можете при особени случаи да
носите нови формуляри , приложение

Е: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9ed0c0cc8e1a4/anlage_e.pdf
F. https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9ed0c0cc8e1a4/anlage_f.pdf

Пример за попълване на формуляр за предварително пътуване през
митницата.

Поставете тик срещу заглавията.

Потвърдете резултата ,който носете със себе си .

Осведомете се от следното : лични данни , местожителство в Австрия ,
(ако няма , вижте мястото на пребиване , напр. адреса на
работодателя) и подробности за пътуването.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лични данни
Име
Презиме
Дата на раждане
Австрийско гражданство
Е_ поща
Тел. Номер

8. Местожителство респ. Престой
a. 1.Улица
b. 2.Номер на къщата
c. 3.Вход, ап.
d. 4.пощенско код
9.Подробности от излизането на други държави и от родината
1.Дата на навлизането в Австрия
2. Транспортни средства (кола)
МПС _ регистрационен номер , респ. номер на : самолет , кораб ,
влак , автобус .
Престой за десет дни .

Ако се появят някакви въпроси , нашият отбор с удоволствие е на
разположение по всяко време .

