Nowe wymagania wjazdowe dla osób dojeżdżających do
pracy
Nowe zasady dla osób dojeżdżających do pracy zaczną obowiązywać od 10 lutego.
Za ruch dojeżdżający do pracy uważa się regularny wjazd co najmniej raz w miesiącu!

Należy mieć przy sobie następujące dokumenty:
•
•
•
•

Potwierdzenie osoby dojeżdżającej do pracy (jeśli nie jest dostępne, poproś o nie u nas pod
adresem anmeldung@hogo.cc)
Negatywny wynik testu Corona i zaświadczenie lekarskie (tylko jeśli test nie został wykonany
w Austrii)
Potwierdzenie wysłania formularza odprawy przed podróżą
Jeśli jest dostępny, formularz rejestracyjny dla Austrii

Cotygodniowe obowiązkowe testy
Przy wejściu należy mieć przy sobie negatywny wynik testu koronowego, który nie może być starszy
niż siedem dni. Jeżeli wymagane badanie nie zostało przeprowadzone w Austrii, należy to potwierdzić
zaświadczeniem lekarskim.
Szablon zaświadczenia lekarskiego: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9ed0c0cc8e1a4/ii_563_2020_anlage_c.pdf

W przypadku wyniku badania wydanego w Austrii posiadanie zaświadczenia lekarskiego nie jest
konieczne. Możesz skorzystać z bezpłatnych ofert testowych tutaj, ale zalecamy umówienie się z
wyprzedzeniem:
Lista bezpłatnych lokalizacji testowych:
https://www.apothekerkammer.at/fileadmin/Kommunikation/Gratis-Antigentests_Apotheken.pdf

Wynik testu prosimy mieć zawsze przy sobie nawet po przekroczeniu granicy; należy go również
okazać podczas kontroli drogowej.
Zwykłe potwierdzenie SMS-em nie wystarczy, musi przynajmniej być możliwe do wyświetlenia jako
dokument PDF, na którym można zobaczyć następujące dane:
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko osoby badanej,
data urodzenia,
data i godzina pobrania próbki,
Wynik testu

5. Podpis osoby przeprowadzającej test i pieczęć instytucji przeprowadzającej test lub kod
kreskowy lub QR.

Rejestracja przed wjazdem do Austrii:
Rejestrację online należy przeprowadzić przed wjazdem (formularz odprawy przed podróżą).

Link do formularza odprawy przed podróżą: https://entry.ptc.gv.at/

Rejestracja musi odbywać się przy każdej zmianie danych, jeśli nie ma zmiany, po 7 dniach należy
dokonać nowej rejestracji.
Po rejestracji online otrzymasz potwierdzenie transmisji. Należy to przedstawić na kontroli
granicznej!

Jeśli rejestracja online nie jest możliwa, w wyjątkowych przypadkach można mieć przy sobie nowe
formularze (załącznik E lub załącznik F).
Załącznik E: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-ed0c0cc8e1a4/anlage_e.pdf
Dodatek F: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-ed0c0cc8e1a4/anlage_f.pdf

Pomoc w wypełnieniu formularza odprawy przed podróżą:
Zaznacz zaznaczenie w górnym punkcie:

Potwierdź zapisany wynik testu

Poniżej wymagane są informacje o osobie, miejscu zamieszkania w Austrii (jeśli nie są dostępne,
miejsce pobytu, np. Adres pracodawcy) i szczegóły podróży.

Angaben zur Person

Dane Personalne

Name

Nazwisko

Vorname

imie

Geburtsdatum

data urodzenia

Österreichische Staatsbürgerschaft

obywatelstwo

E-Mail-Adresse

Adres maila

Telefonnummer

numer tel

Wohnsitz bzw. Aufenthaltsadresse in
Österreich (Unterkunft)
Straße

ulica

Hausnummer

numer domu

Stiege, Türnummer

numer mieszkania

Postleitzahl (Ort Auswählen)

kod pocztowy

Reisedetails
Staat der Ausreise (Heimatland)

Kraj pochodzenia

Datum der Einreise nach Österreich

Data wiazdu do Austri

Transportmittel (Auto) / Środek transportu

Środek transportu

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

rejestracie auta

Datum der Ausreise nach Österreich

Data wjazdu do Austrii

Aufenthalt der letzten zehn Tage

