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Maatregelen voor een 

veilig wintertoerisme in 

Tirol 

Om ook in de winter 2020/21 een ontspannen en veilige vakantie in Tirol te kunnen waarborgen, 

is door de Oostenrijkse federale regering het "pakket voor een veilig wintertoerisme" gepresenteerd. 

Dit zijn de belangrijkste veiligheidsmaatregelen voor skiliften, skischolen, gastronomie en après-

ski. 

Kabelbanen  

Voor skiliften gelden dezelfde regels als voor het openbaar vervoer. Daarom is het dragen 

van een mondmasker zowel voor wintersporters als de medewerkers van de skiliften 

verplicht. Dat geldt zowel voor de liften alsook voor de wachtrijen en bij de kassa’s. 

Bovendien dient een veiligheidsafstand van 1 meter te worden aangehouden. Om de 

veiligheidsafstand goed te kunnen naleven, kan de capaciteit eventueel worden beperkt. Als 

het echter niet anders mogelijk is, mag in uitzonderlijke gevallen hiervan worden 

afgeweken. In veel skigebieden worden gesloten transportmiddelen (zoals gondels), liftstations 

met toiletten en ski-berging meerdere keren per dag gedesinfecteerd, veelal door middel van koude 

verneveling. Daarnaast zullen veel liftexploitanten hun medewerkers regelmatig laten testen 

om het infectierisico te minimaliseren en vroegtijdig te kunnen reageren. Talloze 

kabelbanen zullen komende winter bovendien online-ticketing aanbieden om 

mensenmassa's bij de kassa’s te voorkomen. 

 

Skischolen 

De Oostenrijkse bond van skischolen heeft een concept met gedragsrichtlijnen opgesteld. 

Een groep mag maximaal uit tien personen inclusief sneeuwsportleraar bestaan. 

Sneeuwsportleraren uit het buitenland, moeten een negatieve PCR-test aan de skischool 

kunnen overleggen.  

 

Gastronomie 

Zowel de medewerkers als gasten moeten in gesloten ruimten zonder uitzondering een 

mondmasker dragen, behalve wanneer de gasten aan tafel zitten. Bezoekersgroepen mogen 

uit maximaal zes personen bestaan (minderjarige kinderen worden niet meegeteld) en er 

dient een voldoende grote veiligheidsafstand tussen de groepen te worden aangehouden. 

Daarnaast zorgen restaurants voor registratie van de gasten om een contactonderzoek 
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ingeval van een corona-infectie te vergemakkelijken. Dranken en gerechten mogen binnen 

alleen zittend aan tafel worden geconsumeerd – dat geldt ook voor après-ski-locaties.  

 

Advent- en kerstmarkten 

Advent- en kerstmarkten moeten een preventie- en hygiëneconcept opstellen dat de 

naleving van de veiligheidsafstand mogelijk maakt. Hiervoor worden 

scheidingsmaatregelen (bijv. afstand tussen stalletjes) en de regulering van het aantal 

bezoekers ingezet. Ook op kerstmarkten geldt de mondkapjesplicht. Bij standjes met eten 

en drinken moet voldoende ruimte zijn voor een veilige consumptie. 

 

Testaanbod "veilige gastvrijheid" 

Veel van de maatregelen die in de winter 2020/21 moeten gelden, bleken afgelopen 

zomerseizoen al goed te werken. Zo kunnen medewerkers van accommodaties en horeca-

bedrijven zich vrijwillig regelmatig op Covid-19 laten testen. Dit aanbod wordt nu 

uitgebreid naar skileraren, reisbegeleiders en reisgidsen. De testmogelijkheden worden 

door de Oostenrijkse federale regering kosteloos aan de bedrijven ter beschikking gesteld 

om een veilige gastvrijheid te ondersteunen. Over het algemeen geldt dat de eigen 

verantwoordelijkheid en de naleving van de spelregels door gasten, medewerkers en 

toeristische bedrijven van essentieel belang zijn om een geslaagde wintervakantie te 

kunnen garanderen. 

 

Veilige gastvrijheid: een overzicht over de actuele Covid-19-gerelateerde veiligheidsrichtlijnen en 

aanbevelingen in Tirol vindt u op www.willkommen.tirol en www.tyrol.com/information-coronavirus 

 

Tirol hoort met zijn 34 regionale afdelingen tot de toonaangevende vakantiebestemmingen van de Alpen. Het 

Tiroler toerisme baseert op een geschiedenis van bijna 200 jaar en talloze baanbrekende mijlpalen. Gasten 

waarderen zowel in de zomer alsook in de winter het alpine berglandschap en de natuur, de hoge kwaliteit van de 

service en infrastructuur alsook de gastvrijheid. Die Tirol Werbung GmbH is gevestigd in Innsbruck, maakt deel 

uit van de Lebensraum Tirol Holding GmbH en fungeert als toerismemarketingorganisatie van het land. Haar taak 

is het om Tirol als de populairste bestemming van de alpine wereld te positioneren. 
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