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1. Overzicht 

In heel Oostenrijk staan gezondheid en veiligheid van inwoners en bezoekers voor het komende 

winterseizoen centraal. De toeristische sector heeft alles in het werk gesteld om zowel op nationaal als 

regionaal niveau alle mogelijke beschermende maatregelen te implementeren. 

 

Begin juni kondigde de Oostenrijkse regering de invoering aan van regelmatige, landelijke COVID-19-

tests voor medewerkers in het toerisme. 

 

Ter ondersteuning van de inspanningen van de regering en de toeristische sector om de verspreiding 

van COVID-19 te voorkomen, worden bezoekers dringend verzocht om voor, tijdens en na hun reis 

kennis te nemen van de nationale richtlijnen van Oostenrijk en deze in acht te nemen. Er zijn ook 

nationale maatregelen voor kabelbanen, skischolen, kerstmarkten en situaties als catering en après-ski. 

 

In aanvulling op de nationale maatregelen implementeren de verschillende skigebieden nog meer 

procedures en richtlijnen om de gezondheid en veiligheid van hun bezoekers te waarborgen. 

 

 

2. COVID-19-tests in de toeristische sector 

Aan het begin van het jaar heeft Oostenrijk als een van de eerste landen landelijke COVID-19-tests 

aangekondigd voor medewerkers in de reis- en toerismesector. De eerste testfase in bepaalde 

testregio's startte op 29 mei. Tot aan juli 2020 is dit verder opgeschaald met als doel het regelmatig 

testen van 65.000 medewerkers in de branche. Tot op heden zijn er ruim 230.000 tests uitgevoerd. Voor 

het winterseizoen zullen ook alle cateringmedewerkers, skileraren en toeristengidsen worden getest. 

 

De deelnemende dienstverleners hebben een duidelijk zichtbare aanduiding gekregen, die aangeeft dat 

alle medewerkers regelmatig worden getest. De kosten voor de tests worden gedekt door de 

Oostenrijkse regering en vallen onder een meer omvattende screeningstrategie. 
 

 

Nationale richtlijnen voor gasten 

 

Vóór aankomst 

in Oostenrijk 

 

 Reis niet als u ziek bent of in contact bent gekomen met verdachte of 

bevestigde gevallen 

 Voor informatie over de inreisbepalingen verwijzen wij u naar 

https://reopen.europa.eu en https://www.bmk.gov.at 

 Meer informatie vindt u op https://www.sozialministerium.at 

 

 

Tijdens uw reis 

naar Oostenrijk 

 

 Neem een minimale afstand van 1 meter tot anderen in acht en vermijd 

groepen 

 Volg de regels voor mond- en neusbescherming 

 In de volgende situaties is het dragen van mond- en neusbescherming 

verplicht: 

o In het openbaar vervoer, taxi's, kabelbanen, touringcars en de 

binnenruimtes van boten 

o In apotheken en ziekenhuizen 

https://reopen.europa.eu/
https://www.bmk.gov.at/
https://www.sozialministerium.at/


o In winkels, banken en postkantoren 

o Tijdens indoor-evenementen 

o Wanneer de afstand van 1 meter tot anderen niet kan worden 

aangehouden 

 Was uw handen grondig en regelmatig en vermijd handen schudden 

 Nies of hoest in een zakdoek of in uw elleboog 

 Houd een dagboek bij met uw contacten, bijvoorbeeld met de stop-corona-

app 

 Als u zich niet lekker begint te voelen: 

o Blijf in uw kamer of accommodatie 

o Neem contact op met de gezondheidshotline 

o Als u naar een ziekenhuis of dokterspraktijk gaat, moet u dit tevoren 

melden.  

o Noteer de gegevens van de mensen waarmee u in contact bent 

geweest 

 

 

Na uw verblijf in 

Oostenrijk 

 

 

 Als u na uw verblijf in Oostenrijk symptomen van COVID-19 heeft, neem 

dan contact met de betreffende autoriteiten 

 

 

 

Aanvullende nationale maatregelen voor het winterseizoen 

 

Après-ski 

 

 

 Houd een minimale afstand van 1 meter aan tussen groepen bezoekers 

 Zowel binnen als buiten moeten de vaste zitplaatsen worden gebruikt. 

Staan is niet toegestaan. 

 Als mogelijke infectiebronnen zijn zingen, dansen en dicht bij elkaar staan 

niet toegestaan. 

 

 

Catering 

 

 

 Maximaal 10 personen per groep. Kinderen tellen niet mee voor het 

maximale aantal. 

 Neem tussen groepen bezoekers van restaurants en bars een minimale 

afstand van 1 meter in acht 

 Er gelden beperkte openings- en sluitingstijden: van 05.00 uur 's ochtends 

tot 01.00 uur de volgende dag. 

 In de deelstaten SalzburgerLand, Tirol en Vorarlberg geldt een sluitingstijd 

van 22.00 uur. 



 Consumeer geen eten of drinken op de plaats van aankoop, zoals bij een 

kassa of aan een bar. 

 In gesloten ruimtes mogen eten en drinken alleen worden genuttigd als u in 

het daarvoor bestemde gedeelte zit. 

 Voor medewerkers en klanten in gesloten vertrekken is het dragen van 

mond- en neusbescherming verplicht. Alleen als u aan tafel zit, mag u de 

mond- en neusbescherming afdoen. 

 

 

Kabelbanen 

 

 

 Neem een afstand van 1 meter tot anderen in acht, vooral tijdens het 

wachten in een rij. 

 In de afgesloten ruimtes van de kabelbaanstations en in de kabelbanen 

zelf, moet u mond- en neusbescherming dragen. 

 Alle medewerkers die contact hebben met klanten moeten mond- en 

neusbescherming dragen. 

 

 

Skischolen 

 

 

 De vereniging van Oostenrijkse skischolen heeft samen met het 

Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid aanbevelingen opgesteld. 

 Er geldt een maximum van 10 personen per groep, de skileraar 

inbegrepen. 

 Sneeuwsportleraren die vanuit het buitenland aankomen, moeten bij 

aankomst een negatieve PCR-test kunnen overleggen aan het 

management van de skischool. 

 Wanneer het niet mogelijk is om een minimale afstand van 1 meter aan te 

houden, bijvoorbeeld tijdens het helpen na een val, is het dragen van 

mond- en neusbescherming verplicht. 

 De huuruitrusting wordt regelmatig gedesinfecteerd. 

 

 

Kerst-  

markten 

 

 

 Het aantal bezoekers wordt gecontroleerd en gereguleerd om social 

distancing te waarborgen. 

 Er zijn afstanden voorgeschreven, zoals afstanden tussen de stands. 

 De exploitanten, medewerkers en bezoekers moeten de veiligheids- en 

hygiënemaatregelen in acht nemen. 

 

 

 

 



Regionale maatregelen Ischgl 

 

Testen  

 

 

 Bij het inchecken wordt aangeraden een negatief testresultaat te 

overleggen dat hooguit 72 uur oud is. Als u geen negatief 

testresultaat kunt overleggen, dan krijgt u de gelegenheid om u ter 

plaatse op corona te laten testen. Bij het inchecken wordt uw 

temperatuur gemeten en moet er een korte vragenlijst worden 

ingevuld. 

 Het is absoluut noodzakelijk dat de medewerkers van de 

kabelbaanondernemingen in de regio een actueel negatief 

testresultaat overleggen of zich bij aanvang van de werkzaamheden 

op corona laten testen. Ook worden er regelmatige tests 

aangeboden. 

 

 

Mond- en  

neusbescherming 

 

 Bij de aankoop van een skipas krijgt u een gratis multifunctionele 

sjaal, die als FFP (Filtering Face Piece) kan worden gebruikt in 

gebieden waar het dragen van mond- en neusbescherming 

verplicht is.  

 

 

Desinfectie 

 

 Bij de kabelbaanfaciliteiten en in de bergrestaurants zijn 

desinfectiestations met handontsmettingsmiddelen geïnstalleerd. 

 Alle kabelbanen worden meerdere keren per dag zorgvuldig 

gedesinfecteerd. Er wordt ULV-koudvernevelingsapparatuur 

gebruikt die 99,99% van de virussen, bacteriën en sporen op 

oppervlakken elimineert. De werkzame stof laat geen residu 

achter, is 100% biologisch afbreekbaar, niet giftig, pH-neutraal en 

vriendelijk voor huid en ogen. 

 De ULV-koudvernevelingsapparatuur wordt ook gebruikt voor het 

regelmatig desinfecteren van skibussen, EHBO-posten, toiletten 

en liften. 

 De algemene schoonmaakwerkzaamheden zijn geïntensiveerd. 

Oppervlakken zoals tafels, barruimtes, leuningen, deurknoppen en 

sanitair worden vaker gedesinfecteerd. 

 

 

Restaurants 

en bars 

 

 In de bergrestaurants zijn de tafels en stoelen gerangschikt met 

inachtneming van social distancing. In de zitgedeeltes zijn 

scheidingswanden aangebracht. 



 Alle menu's (zowel eten als drinken) worden digitaal ter beschikking 

gesteld. Te gebruiken via de app van de regio (KappI-app, iSki 

Ischgl of mySamnaun-app) of via de QR-code. 

 In winterseizoen 2020/21 vindt er geen traditionele après-ski plaats. 

En evenementen zoals het openingsconcert ‘Top of the Mountain’ in 

november zullen dit jaar niet plaatsvinden. 

 In restaurants en/of bars wordt er geen livemuziek gespeeld. 

 

 

Capaciteitsbeperkingen  

en wachtrijen  

 

 Het recht wordt voorbehouden om het aantal mensen dat toegang 

heeft tot het skigebied te beperken. Dit geldt ook voor het aantal 

personen per gondel en in horecagelegenheden. 

 Er worden wachtrijen gecreëerd, om social distancing te 

vergemakkelijken. 

 

 

Regionale maatregelen Stubaier Gletscher (Innsbruck) 

 

Testen 

 

  

 Medewerkers van de Stubaier Gletscherbahnen worden regelmatig 

getest op COVID-19. 

 

 

Desinfectie 

 

 De kabelbanen worden regelmatig en grondig gedesinfecteerd. 

 In alle restaurants zijn tal van desinfectie-dispensers geïnstalleerd. 

 In de gondels en gebouwen wordt gezorgd voor voldoende ventilatie 

en de intervallen tussen de reinigingswerkzaamheden worden 

verkort.  

 

 

Restaurants en 

bars 

 

 Toeristen en plaatselijke bewoners worden verzocht om buiten het 

spitsuur (voor 12.00 uur en na 13.30 uur) de restaurants te 

bezoeken. 

 In het winterseizoen 2020/21 gaat het ‘Schneekristall Paviljoen’ 

open als dagbar met bediening aan tafel en zonder après-ski sfeer. 

 

 

Vervoer 

 

 Parallel aan de gebruikelijke dienstregeling in het dal zijn er extra 

skibussen beschikbaar. 

 



 

 

 

 

Capaciteitsbeperkingen 

en wachtrijen  

 

 Bezoekers dienen de capaciteitstracker op de website van skigebied 

Stubaier Gletscher in acht te nemen. De tracker geeft aan hoeveel 

mensen zich in het skigebied bevinden. 

 

 

 Er worden wachtrijen gecreëerd, om social distancing te 

vergemakkelijken. 

 

 

Aankopen 

 

 Bezoekers worden verzocht om de skipassen online te kopen, om 

wachtrijen bij de kassa's te vermijden. 

 Bezoekers worden verzocht om aan de kassa's en in de winkels en 

restaurants contactloos te betalen. 

 

 

 

Regionale maatregelen Sölden 

 

Accommodaties 

 

 

 Gasten worden verzocht hun accommodatieaanbieder vooraf te informeren 

over hun geschatte aankomsttijd om te voorkomen dat ze bij de receptie in 

de rij moeten staan. 

 Bezoekers dienen de gastheren en -vrouwen voor aankomst de nodige 

persoonlijke informatie te verstrekken. 

 

 

Restaurants en 

bars 

 

 Artikelen die herhaaldelijk worden gebruikt, zoals zout, peper en specerijen, 

worden niet op de tafels gezet. Deze artikelen kunnen indien nodig worden 

meegenomen door een medewerker die deze meteen na elk gebruik reinigt 

en desinfecteert. 

 

 

Aankopen 

 

 Betalingen indien mogelijk niet contant verrichten. 

 

 

 



Regionale maatregelen SkiWelt Wilder Kaiser Brixental 

 

Testen 

 

 

 Medewerkers van de kabelbaanondernemingen in de regio hebben zich laten 

testen op COVID-19. 

 

 

Vervoer 

 

 De gondels starten vroeger. 

 In de buurt van de kabelbaanstations kunt u gratis gebruikmaken van ruime 

parkeerplaatsen. 

 

 

 

Regionale maatregelen Hintertuxer Gletscher 

 

Desinfectie 

 

 Desinfectiemiddelen zijn verkrijgbaar bij de liftstations, in de 

restaurants en in de toiletten. 

 De kabelbanen worden regelmatig gedesinfecteerd. 

 

 

Vervoer 

 

 Er zijn extra skibussen in de dienstregeling opgenomen om het 

aantal passagiers per voertuig te verminderen. 

 Bij goed weer staan de ramen van de kabelbaan open voor een 

goede ventilatie. 

 

 

Capaciteitsbeperkingen  

en wachtrijen  

 

 Voor het kopen van skipassen zijn er veel kassa's geopend. Zo 

worden er wachtrijen voorkomen. 

 In de wachtruimtes bij de kassa's, dalstations en kabelbaanstations 

zijn vloermarkeringen aangebracht om social distancing te 

ondersteunen.   

 

 

Aankopen 

 

 Betalingen indien mogelijk niet contant verrichten. 

 

 

 

Regionale maatregelen Pitztal 

 

Testen 

 



  De medewerkers van de kabelbaan nemen elke dag voor aanvang van de 

werkzaamheden hun temperatuur op. 

 

 

Desinfectie 

 

 De ‘Gletscherexpress’, de gondels, de sanitaire voorzieningen en EHBO-

posten worden dagelijks gedesinfecteerd met koudvernevelingsapparatuur. 

 

 

Aankopen 

 

 Betalingen indien mogelijk niet contant verrichten. 

 

Regionale maatregelen Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 

 

Testen 

 

 

 De temperatuur van de medewerkers wordt dagelijks gemeten voordat ze 

aan het werk gaan. 

 

 

Desinfectie 

 

 De gondels worden regelmatig gedesinfecteerd met 

koudvernevelingsapparatuur of middels droge stoom. 

 De ramen van de gondels moeten open blijven voor ventilatie. 

 

 

Vervoer 

 

 Tijdens de piekuren zijn er extra skibussen gepland. 

 

 

Aankopen 

 

 Betalingen indien mogelijk niet contant verrichten. 

 

 

 

Regionale maatregelen Serfaus Fiss Ladis 

 

Desinfectie 

 
 Alle gondels en de ondergrondse van Serfaus worden dagelijks 

gedesinfecteerd met koudvernevelingsapparatuur. Deze apparatuur 

produceert langblijvende, zwevende druppeltjes die 99,99% van alle 

virussen, bacteriën en sporen op oppervlakken elimineren. De 

werkzame stof laat geen residu achter, is niet giftig, pH-neutraal, 

vriendelijk voor huid en ogen en is 100% biologisch afbreekbaar. 

 Het kleuterschooltje wordt elk uur grondig gedesinfecteerd. 

 

 

Capaciteitsbeperkingen 

en wachtrijen  

 

 Om drukte te voorkomen worden de ontmoetingsplekken van de 

skischolen uitgebreid. 



 De skischolen hebben gespreide begintijden. 

 Het kleuterschooltje voor kinderen vanaf drie maanden is alleen 

beschikbaar in Fiss. Aanmelding: een dag tevoren. Momenteel is er 

in Serfaus geen kinderopvangaanbod voor kinderen vanaf drie jaar . 

 

 

Aankopen 

 

 Waar mogelijk online boeken en betalen van diensten zoals 

skischolen. 

 

 

Regionale maatregelen Skigebied Kaunertaler Gletscher 

 

Testen 

 

 

 De medewerkers van de kabelbaan nemen elke dag voor aanvang 

van de werkzaamheden hun temperatuur op. 

 

 

Desinfectie 

 

 De kabelbanen, toiletten en EHBO-posten worden dagelijks 

gedesinfecteerd met koudvernevelingsapparatuur. 

 

 

Capaciteitsbeperkingen 

en wachtrijen 

 

 Er zijn vloermarkeringen aangebracht om social distancing in 

wachtrijen te vergemakkelijken. 

 

 

 

 


