
 
 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: deplasare cu trenul Timișoara  stația aeroportului din Viena 

 

Valabil numai pentru asistenții de îngrijire personală independenți  

cu AUTORIZAȚIE LEGALĂ DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE 

 

1. Călătoria până la gara din Timișoara trebuie aranjată și finanțată pe cont propriu de cei interesați 

2. Data de plecare din Timișoara în mai 2020: 10.; 13.; 17.; 20.; 24.; 27. 

respectiv seara (între orele 18:00 și 20:00) 

3. Călătorie cu trenul cu ÖBB în vagon de dormit: opțiune de servit masa; maximum 4 persoane pe 

compartiment; rezervare loc fix 

4. La scurt timp după granița dintre Ungaria și Austria: măsurarea febrei; verificarea identității 

(control pașaport) 

Atenție: dacă se constată o temperatură crescută (febră) la o persoană care călătorește, acesteia 

îi este impusă o carantină de 14 zile, la fel și persoanelor care au călătorit cu acea persoană în 

același compartiment de tren. 

Prin efectuarea înregistrării la BTU (utilizând fișa Excel anexată), persoana care efectuează 

înregistrarea/agenția de plasament își asumă obligația de a suporta costurile pentru o eventuală 

carantină impusă conform punctului 3. 

5. Data de sosire la stația aeroportului din Viena în mai 2020: 11.; 14.; 18.; 21; 25.; 28.  

respectiv în jurul orei 8:00 

6. Mers pe jos aproximativ 100 de metri până la hotel - însoțiți de angajații ÖWD Österreichischer 

Wachdienst security GmbH & Co KG; distanțiere socială 

7. Cazare la NH VIENNA AIRPORT CONFERENCE CENTER (CENTRUL DE CONFERINȚE AL AEROPORTULUI 

NH VIENNA) (pe scurt: NH-Hotel; Einfahrtsstraße 1-3 | 1300 Wien Flughafen), direct în stația 

aeroportului; cameră de o persoană; izolare individuală până când rezultatele testelor devin 

disponibile 

8. Ordonanța ministrului federal pe Probleme Sociale, Sănătate, Asistență Medicală și Protecția 

Consumatorilor privind măsurile de intrare din țările vecine 

BGBl. II nr. 87/2020 (modificată ultima dată prin BGBl. II nr. 195/2020) - testarea prezenței SARS-

CoV-2 (testare PCR): prelevare cu ajutorul unui exudat nazofaringian, organizat de Gruppenpraxis 

Labors.at până la ora 12:00 în ziua sosirii 

9. Testarea biologică moleculară a probelor prelevate pentru SARS-CoV-2 de către Gruppenpraxis 

Labors.at 

10. Cazare într-o cameră de o persoană, incl. micul dejun + 1 masă (room service) 

11. Rezultatul testului până la ora 12:00 în ziua următoare 

a. Rezultatele sunt trimise la numărul de telefon/adresa de e-mail specificată în Declarația 

de consimțământ și prin plic (livrat la hotelul NH) 

b. rezultatul pozitiv este transmis automat autorităților medicale 

 

Atenție: dacă se identifică un rezultat pozitiv al testului pentru o persoană care călătorește, 

carantina de 14 zile îi este impusă respectivei persoane și, de asemenea, persoanelor care au 

călătorit cu respectiva persoană în același compartiment de tren.  

Aceste persoane pot rămâne în carantină la hotelul NH. 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/87


 
 

 

Prin efectuarea înregistrării la BTU (utilizând fișa Excel anexată), persoana care efectuează 

înregistrarea/agenția de plasament își asumă obligația de a suporta costurile pentru carantina 

impusă conform punctului 10. 

12. Plecarea către persoanele care urmează să fie îngrijite (trebuie organizată pe cont propriu - de 

exemplu, prin intermediul agenției de plasament, familiilor) 

Când vă înregistrați la BTU, datele specificate în fișa EXCEL sunt colectate, prelucrate și transmise în 

conformitate cu articolul 6 alineatul 1 b din RGPD în scopul procesării călătoriilor. 

Următoarele servicii sunt incluse în prețul pachetului de 279 EUR, - (inclusiv TVA): 

 Călătorie cu trenul (dus; 100 €, -) 

 1 noapte incl. mic dejun + masă (74 €, -) 

 Testare PCR (105 €, -) 

Unde și cum puteți rezerva acest pachet/servicii: 

Vă rugăm să contactați: 

BTU Business Travel Unlimited Reisebüroges.m.b.H. 

pe mail: Personenbetreuung-zug@btu.at  

Telefonic: +43-1-51651-988 (luni - vineri, 9:00 - 17:00) 

   sau 

agenția dvs. de plasament (dacă este disponibilă). 

Ce documente trebuie luate cu dvs. în călătorie: 

 Cartea de identitate/pașaportul 

 Contract de îngrijire sau contract de organizare  

 Formular de intrare în Austria (a se vedea atașamentul) 

 Declarație de consimțământ 

Persoana care efectuează înregistrarea/agenția de plasament este persoana/agenția de plasament care 

înregistrează un asistent de îngrijire personală în fișa EXCEL. 

Asistenții de îngrijire personală sunt persoanele înregistrate. Excepție face cazul când înregistrarea se 

efectuează chiar de către asistentul de îngrijire personală. Atunci, asistentul de îngrijire personală este 

atât persoana care efectuează înregistrarea, cât și persoana care este înregistrată. 

 

Toate obligațiile pecuniare de mai sus se aplică numai persoanei care efectuează înregistrarea/agenției 

de plasament. 

Dorim să subliniem că orice persoană care efectuează o înregistrare/agenția de plasament se angajează 

să acopere și să suporte costurile suplimentare în cazul unei șederi obligatorii în carantină care 

depășește durata de cazare a aranjamentului de călătorie. 
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