
   
 

 

 
REISINFORMATIE - ZOMER 2021 

Groen Paspoort: 

Bij aankomst vragen wij u ons een geldig negatief testresultaat, een vaccinatiebewijs of een bevestiging van een door u 
doorgemaakte COVID-19-ziekte te tonen. 

Geldigheidsduur: 

•  Zelftesten onder toezicht in een instelling, maar alleen geldig voor de duur van het individuele verblijf/de 
individuele toegang. 

• Antigeentest voor zelftoediening die in een officieel gegevensverwerkingssysteem wordt geregistreerd: 
24 uur 

• Antigeentest: Bewijs van een erkende instantie (testbaan, apotheek, enz.) van een negatieve uitslag: 48 
uur 

• PCR test: 72 uur 

Teruggevonden personen: 

• Scheidingsbericht als het wordt afgegeven aan een persoon bij wie in de zes maanden vóór de geplande 
test SARS-CoV-2 is vastgesteld. 

• Medische bevestiging van een moleculair bevestigde infectie die in de afgelopen zes maanden is 
opgelopen en waarvan de geldigheidsduur is verstreken. 

• Bewijs van neutraliserende antilichamen (antilichaamstest), die niet ouder mogen zijn dan drie maanden. 

Bewijs van inenting 

• De eerste vaccinatie geldt als bewijs vanaf dag 22 en telt daarna als bewijs gedurende drie maanden 
vanaf de vaccinatie voor opnames of gedurende negen maanden als u al COVID-19 had 21 dagen voor de 
eerste vaccinatie 

• De tweede vaccinatie is geldig tot negen maanden na de eerste vaccinatie als bewijs.  
• In het geval van inentingen waarbij slechts één inenting is gepland, wordt deze vanaf de 22e dag als 

bewijs beschouwd, en is dan gedurende negen maanden vanaf de inenting geldig als bewijs voor 
toelatingen. 

In de toekomst zal Oostenrijk de ECDC-kaart voor risicogebieden gebruiken als richtsnoer voor de toegang van 
gasten: 

• groen/oranje: gratis toegang 
• rood: alleen toegang voor geteste, gevaccineerde of herstelde personen 
• donkerrood: alleen toegang voor geteste, gevaccineerde of herstelde personen plus quarantaine  
• (gratis testen na 5 dagen) 
• Landen met een incidentie over 14 dagen van minder dan 500 (wat overeenkomt met een incidentie over 

7 dagen van 250), die geen virusmutatiegebieden zijn, kunnen zonder quarantaine worden 
binnengebracht. 

Naar de ECDC kaart 

Inreis uit Duitsland - mei 2021: vanaf 19.5.2021 is inreis uit Duitsland zonder quarantaine in Oostenrijk mogelijk. 
Ook op de terugreis naar Duitsland heet het hersteld, gevaccineerd of getest - zonder quarantaine. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement

