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 Załącznik nr 2 do Regulaminu wizyty studyjnej 

 

Wjazd do Austrii z krajów i obszarów o niskim ryzyku epidemicznym 

Osoby przyjeżdżające do Austrii z krajów i obszarów o niskim ryzyku epidemicznym (załącznik 1 na 

stronie Ambasady RP w Wiedniu): Albanii, Andory, Armenii, Azerbejdżanu, Australii, Belgii, Bośni i 

Hercegowiny, Brunei Bułgarii, Danii, Niemiec, Estonii, Finlandii, Francji, Księstwa Lichtensteinu, 

Grecji, Hong-Kongu, Irlandii, Islandii, Izraela, Włoch, Japonii, Jordanii, Kanady, Kataru, Kosowa, 

Chorwacji, Łotwy, Litwy, Luksemburga, regionu Makau, Malty, Mołdawii, Monako, Czarnogóry, 

Nowej Zelandii, Holandii, Macedonii Północnej, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, San Marino, 

Arabii Saudyjskiej, Szwecji, Serbii, Singapuru, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii, Korei 

Południowej, Tajwanu, Tajlandii, Czech, Węgier, Watykanu, USA, Wietnamu, Cypru: 

zobowiązane są do wykazania podczas kontroli przy przekroczeniu granicy jednej z czterech 

okoliczności: 

1. negatywnego wyniku badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 (PCR ważny 72 godziny, 

antygenowy ważny 48 godzin, samodzielnie wykonany test antygenowy ważny 24 

godziny) potwierdzonego w formie: 

• zaświadczenia wydanego przez punkt testujący, w języku niemieckim lub angielskim, musi 

zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę i godzinę pobrania próbki, wynik testu - 

negatywny/pozytywny oraz podpis i pieczęć osoby testującej lub kod kreskowy/kod QR lub; 

• zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku niemieckim lub angielskim na formularzu A 

lub B (załączniki na stronie Ambasady RP w Wiedniu); 

2. pełnego zaszczepienia preparatem: BioTech/Pfizer, (Vaxzervia) AstraZeneca, Moderna, 

Sinophram, Sinovac-Corona Vac, Janssen potwierdzonego w formie: 

• certyfikatu szczepienia wydanego w języku niemieckim lub angielskim lub zawierającego 

tłumaczenie na jeden z tych języków lub; 

• zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku niemieckim lub angielskim na formularzu 

A lub B (załączniki na stronie Ambasady RP w Wiedniu); 

Pełne szczepienie (dwie dawki) uprawnia do wjazdu do 270 dni od podania drugiej dawki. 

Szczepionki jednodawkowe uprawniają do wjazdu od 21. dnia do 270 dni od podania szczepionki. 

Termin ważności szczepienia, które uprawnia do wjazdu i pobytu w Austrii można sprawdzić tutaj. 

https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie
https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie
https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie
https://www.gruenerpass.gv.at/geimpft/
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3. przebycia infekcji wirusem SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 180 dni potwierdzonego w 

formie: 

• urzędowego zaświadczenia – np. decyzji o skierowaniu na kwarantannę w związku z 

zachorowaniem na Covid 19; 

• zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku niemieckim lub angielskim na formularzu A 

lub B (załączniki na stronie Ambasady RP w Wiedniu); 

4. posiadania przeciwciał potwierdzonego w formie urzędowego zaświadczenia, nie starszego 

niż 90 dni. 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/austria 

 

https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie

