NAAR OOSTENRIJK IN TIJDEN VAN CORONA…
Als solide ski-touroperator volgen wij uiteraard nauwgezet de richtlijnen in België maar ook die
in het land van doorreis en het land van bestemming.
De algemene regel is dat iedereen vanaf 12 jaar in het bezit moet zijn van
een geldig EU digitaal Covid-19 certificaat dat voldoet aan de 2G-regel
om Oostenrijk binnen te komen!
Voor wie niet over een smartphone beschikt, volstaat ook de papieren versie.
Wij raden trouwens iedereen aan om zeker ook een papieren versie mee te nemen zodat je ook
bij verlies/defect van je smartphone je 2G kan blijven bewijzen!.

De 2G-regel houdt in dat in hotels en gastro en heel wat andere plaatsen énkel nog
wie Gevaccineerd of Genezen is wordt toegelaten! Een PCR of antigeen-test volstaat niet!
Bovendien dient iedereen vanaf 12 jaar bij het binnenkomen van Oostenrijk ook een bewijs
van ‘booster’ of een negatieve PCR- test (max. 72u oud) voor te kunnen leggen.
Reizigers die recent genezen zijn kunnen in bepaalde gevallen
vrijgesteld zijn van deze extra PCR-test
In Oostenrijk bedraagt vanaf 01.02.2022 de geldigheidsduur van je
vaccinatiecertificaat nog maximaal 180 dagen (voor -18jarigen max. 210 dagen)
- na je laatste vaccinatie indien je met een '2 dosis vaccin' werd gevaccineerd
- na je laatste vaccinatie indien je met een '1 dosis vaccin' werd gevaccineerd
- na je extra vaccinatie na eerdere genezing
De geldigheidsduur van je ‘booster’-bewijs blijft 270 dagen
Voor het Johnson&Johnson (Janssen) vaccin vervalt de geldigheid sowieso per 03.01.2022
tenzij je intussen een boostervaccin gekregen hebt natuurlijk!
In Oostenrijk werd vanaf 06.12.2021 de geldigheidsduur van attesten voor personen die
genezen zijn van Covid beperkt tot 180 dagen.
Nog specifiekere info en details over wie als ‘gevaccineerd’ of ‘genezen’ wordt beschouwd
door de Oostenrijkse regering krijg je door te klikken op de link.
Hou er ook rekening mee dat op heel wat plaatsen FFP2-plicht heerst!
Je houdt dus best altijd een FFP2-masker binnen handbereik.
Update: 27.01.2022
Wij volgen de situatie op de voet en vragen u ook zeker de updates op onze website te lezen.

ONDERWEG EN TER PLAATSE
IN OOSTENRIJK…
AUTOCAR
Iedereen aan boord van de autocar dient in het bezit te zijn van
een geldig EU digitaal Covid-19 certificaat dat voldoet aan de 2G-regel!
Bovendien dient iedereen vanaf 12 jaar bij het binnenkomen van Oostenrijk ook een bewijs
van ‘booster’ of een negatieve PCR- test (max. 72u oud) voor te kunnen leggen.
Reizigers die recent genezen zijn kunnen in bepaalde gevallen
vrijgesteld zijn van deze extra PCR-test
Wij vragen dit klaar te houden en aan onze chauffeur of reisleider te tonen
vooraleer je start met je bagage in te laden!
Zonder geldig certificaat moeten wij jou spijtig genoeg de toegang tot onze autocar weigeren!
Je kan de reis alsnog met de wagen aanvatten doch zonder terugbetaling van de kostprijs
van de bus of een verrekening van korting eigen wagen.
Wie helemaal niet voldoet aan de voorwaarden en dus ook niet met de auto kan vertrekken
draagt op dat moment de volledige annulatiekosten!

HOTEL – GASTRO - WINKELS
Bij aankomst in je verblijfshotel moet je eveneens een geldig
EU digitaal Covid-19 certificaat dat voldoet aan de 2G-regel
kunnen voorleggen.
Wie hierover niet beschikt zal de toegang tot het hotel geweigerd worden!
Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn volledig ten koste van de klant.
Voor verplaatsingen in het hotel is er FFP2-maskerplicht! Die is er ook in bars, restaurants,
winkels en overal (ook in open lucht) waar je geen 2 meter afstand kan houden!

SKIPAS – BERGHUTTEN
Bij het afhalen van de skipas moet je een geldig
EU digitaal Covid-19 certificaat dat voldoet aan de 2G-regel
kunnen voorleggen.
In gondels, liften, wachtrijen, bergrestaurants is er FFP2-maskerplicht!

TERUGREIS NAAR BELGIE
Voor je terugkomst in België dien je nog steeds je
PLF (Passagier Lokalisatie Formulier) in te vullen.

MEER INFO
Lees zeker ook je afreisbrief zorgvuldig na voor meer specifieke maatregelen op jouw reis!
https://www.info-coronavirus.be/nl/
Check ook even de reisadviezen voor Oostenrijk op de website van Buitenlandse Zaken

HOE RAAK IK AAN EEN GELDIG COVID-certificaat ?
Als je op reis gaat moet je een EU digitaal COVID-19 certificaat aanvragen.
Er bestaan drie soorten certificaten:
• Een vaccinatiecertificaat
bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus.
Je bent volledig gevaccineerd als je laatste prik minstens 2 weken geleden is, en indien het
vaccin EMA-gecertificeerd is of Covishield.
Vanaf 1 september worden in België onder bepaalde voorwaarden ook vaccinatiecertificaten van
buiten de EU aanvaard, in afwachting van een equivalentie-akkoord met de EU.
• Een herstelcertificaat
toont aan dat je hersteld bent van COVID-19.
Je had een positieve PCR-test die niet ouder is dan 180 dagen en je isolatie is voorbij.
• Een testcertificaat
bewijst dat je een PCR-test onderging waarvan het resultaat negatief was.
Deze test moet maximum 72 uur oud zijn.

•

Je COVID-certificaat kan je verkrijgen door:
de applicatie CovidSafeBE te downloaden op je smartphone
• je certificaat te downloaden op mijngezondheid.belgie.be
Op www.covidsafe.be vind je meer info

Bijvoorbeeld ook over hoe je een papieren vaccinatiecertificaat kan aanvragen.

