
 Registratieplicht op evenementen (theater, concert, cinema etc.)
afhankelijk van de bezoekers geldt 2-G, 2-G+ of 2-G+ en booster
FFP2 mondkapje is verplicht in alle binnenruimtes, ook aan de zitsplats bij
concerten en buiten als een afstand van twee meter niet kan worden
aangehouden.

CULTUUR

Registratieplicht
2-G-regel (vaccinatiebewijs of hersteld)
FFP2 mondkapje behalve op de zitsplats
zittend verbruik, geen barbediening
De horeca moet om 10 uur's avonds sluiten.

HORECA

Kan niet plaatsvinden 

APRÈS-SKI

Registratieplicht
2-G-regel (vaccinatiebewijs of hersteld)
FFP2 mondkapje in algemeen toegankelijke binnenruimten

ACCOMMODATIES

2-G regel (vaccinatiebewijs of hersteld)
De 2-G bewijs wordt gecotroleerd bij de aankoop van de skipas. De
Skipas wordt geactiveerd voor de duur van het 2-G bewijs. 
FFP2 mondkapje is verplicht in het station en in de gondel en buiten
als een afstand van twee meter niet kan worden aangehouden.

KABELBANEN

FFP2 mondkapje in bus, trein, metro, skibus etc.
geldt ook in het binnenruimten van het station en buiten als een afstand van
twee meter niet kan worden aangehouden.

OPENBAAR VERVOERS

Alle soorten coronatests (zowel PCR- als antigeentests) worden niet langer
geaccepteerd als toegangsbewijs
De geldigheidsduur van vaccinatiebewijzen is 180 dagen na volledige immunisatie
(tweede prik met de meeste vaccins) en 270 dagen vanaf de dag van de booster. 
Het minimuminterval tussen de tweede en de derde vaccinatie wordt
teruggebracht tot 90 dagen. 
Een herstelbewijs geeft recht op toegang gedurende 180 dagen vanaf de genezing.
Vaccinatie is daarna nodig.

ZO WERKT DE 2-G-REGEL IN OOSTENRIJK
De 2-G-regel (gevaccineerd of hersteld) geldt bij alle soorten accommodaties, horeca,
vrijetijdsfaciliteiten, culturele instellingen 

Ski- & wintervakantie 
in Oostenrijk
BLIJF GEZOND IN DE WINTER 2021/22 
Zo beschermen we ons tijdens het skiën, in de accommodatie
of in het musea: De coronamaatregelen in Oostenrijk.

UITZONDERINGEN VOOR KINDEREN
Kinderen onder de twaalf jaar hoeven geen toegangsbewijs te laten zien. Voor
kinderen en adolescenten in de schoolgaande leeftijd (die na 31 augustus 2006
zijn geboren) uit het buitenland die niet volledig gevaccineerd zijn en niet hersteld
zijn, is er nu de "Holiday Ninja Pass".  Met de Holiday Ninja Pass kan gebruik
worden gemaakt van alle faciliteiten waarvoor een 2-G bewijs vereist is. Voor
jongeren onder de 18 zal de dubbele vaccinatie 210 dagen geldig zijn (in plaats
van 180 dagen zoals bij volwassenen)
Let op: Andere regels in Wenen. 

Acutele informatie: www.austria.info/nl/praktische-info/coronavirus-informatie
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