COVID opatření
Platné k 16. 1. 2022, aktualizace pravidelně sleduji

Vstup do Rakouska:
Při splnění jedné z následujících podmínek není test vyžadován:
- dítě mladší než 12 let
- 3 dávky očkování
- prodělaný covid v posledních 90 dnech (QR kód, nebo doktorem potvrzený rakouský
formulář: https://1url.cz/6KXNA)
Ostatní v době přechodu hranic u sebe musí mít negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 h!!!!
Z kapacitních důvodů odběrových míst si zajistěte rezervaci k PCR testu včas!!!

------------------------pro ubytování se v Rakousku, nákup lyžařských skipasů, vstup do restauračních zařízení, atd. platí pravidlo
„2-G“, a sice certifikát s QR kódem o:



očkování (minimálně 2 dávky, a to i v případě Johnson & Johnson)
prodělaném covidu (platnost 180 dní)

Svůj certifikát najdete po přihlášení na: https://ocko.uzis.cz/ (EU Digital COVID Certificate, vzor:
https://1url.cz/VKXqg), nebo lze prokázat aplikací Tečka.
QR kód spolu s občanský průkazem, či cestovním pasem musí každý předložit na recepci hotelu
k elektronické kontrole!!
Certifikát je nutné mít u sebe také po celou dobu pohybu v lyžařském areálu, obsluha stanic si může
vyžádat jeho kontrolu před vstupem na lanovku.
(Pozor: U starších výtisků může dojít vlivem přehybů, pomačkání a ošoupání papíru k nečitelnosti kódu.)
OČKOVÁNÍ A JEHO PLATNOST
-

Pro BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna je platnost očkování 6 měsíců od 2. dávky.
Třetí dávka platnost prodlužuje o dalších 9 měsíců.
Vakcína Johnson & Johnson je uznávána pouze po podané 2. dávce, a sice kteroukoliv z výše
uvedených vakcín (do 270 dnů od první)

Děti mladší než 12 let žádný certifikát, ani test nepotřebují

V Rakousku platí povinnost:
Nosit FFP2 ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách (smí se odložit pouze u jídelního stolu po
dobu konzumace) i venku, pokud není dodržen rozestup 2m (tedy i na lanovkách).
Dle českých i rakouských vládních opatření je předepsána FFP2 ochrana dých. cest také při cestování
prostředky hromadné dopravy.

Návrat do ČR
Před příjezdem do ČR musí každý vyplnit příjezdový formulář (https://plf.uzis.cz/).

