Új belépési követelmények az ingázók számára

Az ingázókra vonatkozó új szabályokat február 10-től kell alkalmazni.
A havonta legalább egyszer történő rendszeres belépés ingázó forgalomnak minősül!

A következő dokumentumokat kell magával vinni:
•
•
•
•

Ingázói visszaigazolás (ha nem áll rendelkezésre, kérje meg tőlünk az
anmeldung@hogo.cc címen)
Negatív Corona-teszt eredménye és orvosi igazolás (csak akkor, ha a tesztet nem Ausztriában
végezték)
Az utazás előtti engedély nyomtatvány elküldésének megerősítése
Ha rendelkezésre áll, regisztrációs adatlap Ausztriához

Heti kötelező tesztelés
Negatív koronateszt eredményt kell magával vinni a belépéskor, ez nem lehet hét napnál régebbi. Ha
a szükséges vizsgálatot nem Ausztriában hajtották végre, azt orvosi igazolással kell megerősíteni.
Orvosi igazolvány sablon: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9ed0c0cc8e1a4/ii_563_2020_anlage_c.pdf

Ausztriában kiállított vizsgálati eredmény esetén nincs szükség orvosi igazolásra. Kihasználhatja az
ingyenes tesztajánlatokat itt, de erősen javasoljuk, hogy előre egyeztessen időpontot:
Az ingyenes teszthelyek listája: https://www.apothekerkammer.at/fileadmin/Kommunikation/GratisAntigentests_Apotheken.pdf

Kérjük, hogy a határátkelés után is mindig legyen magával a teszt eredménye; azt a forgalom
ellenőrzése során is be kell mutatni.
Az SMS-sel történő egyszerű visszaigazolás nem elegendő, legalább PDF dokumentumként kell
megjeleníteni, amelyen a következő adatok láthatók:

1.
2.
3.
4.

A vizsgált személy utó- és vezetékneve,
születési dátum,
a mintavétel dátuma és ideje,
Teszt eredménye

5. A vizsgálatot végző személy aláírása és a tesztet végző intézmény bélyegzője, vagy bár vagy
QR-kód.

Regisztráció ausztriai belépés előtt:
Az online regisztrációt a belépés előtt el kell végezni (az utazás előtti űrlap).

Link az utazás előtti engedély űrlapján: https://entry.ptc.gv.at/

A regisztrációnak minden adatváltozással meg kell történnie, ha nincs változás, akkor 7 nap elteltével
új regisztrációt kell végrehajtani.
Az online regisztráció után visszaigazolást kap az átvitelről. Ezt be kell mutatni a határellenőrzésnél!

Ha az online regisztráció nem lehetséges, kivételes esetekben magával viheti az új űrlapokat (E. vagy
F. melléklet).
E. melléklet: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9ed0c0cc8e1a4/anlage_e.pdf
F. függelék: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-ed0c0cc8e1a4/anlage_f.pdf

Támogatás az utazás előtti űrlap kitöltéséhez:
Tegyen pipát a legfelső pontra:

Ellenörzött és rögzített teszt eredmény.

A következőkben tájékoztatást kell kérni a személyről, ausztriai lakóhelyről (ha nem áll rendelkezésre,
a tartózkodási helyről, pl. A munkáltató címe) és az utazás részleteiről.

A pontok fordítása:
Angaben zur Person

Személyes adat

Name

Priezvisko

Vorname

Vezetéknév

Geburtsdatum

Születési dátum

Österreichische Staatsbürgerschaft

Osztrák állampolgárság

E-Mail-Adresse

Email cím

Telefonnummer

Telefonszám

Wohnsitz bzw. Aufenthaltsadresse in
Österreich (Unterkunft)

Lakóhely vagy lakcím Ausztriában (szállás)

Straße

út

Hausnummer

házszám

Stiege, Türnummer

Lépcsők, ajtó száma

Postleitzahl (Ort Auswählen)

Irányítószám (Város kiválasztása)

Reisedetails

Az utazás részletei

Staat der Ausreise (Heimatland)

Indító állam (székhely szerinti ország)

Datum der Einreise nach Österreich

Ausztriába történő belépés dátuma

Transportmittel (Auto)

Közlekedési eszköz (autó)

KFZ-Kennzeichen bzw. Flug-/Schiff-/Zug/Busnummer

Jármű nyilvántartási száma vagy járat / hajó /
vonat / busz száma

Datum der Ausreise nach Österreich

Indulás napja Ausztriába

Aufenthalt der letzten zehn Tage

Maradjon az utolsó tíz napban

Ha kérdése van, kérjük, bármikor vegye fel a kapcsolatot csapatával

