Правила за поведение по
време на корона пандемията
От 17 ноември 2020г

За да се ограничи силното разпространение на корона вируса, от 17 ноември 2020 г. ще се прилагат построги мерки. Очаква се те да останат в сила до 6 декември 2020 г.








В цяла Австрия важат целодневни ограничения за излизане (0 - 24часа). Изключения правят
пътуванията до работното място, пазаруването на продукти от първа необходимост, оказване на помощ
на други лица или спорт и упражнения на открито.
Допълнително важат и ограничения за контакт: едно домакинство може да се среща само с по един
човек от друго домакинство (например партньор или най-близък роднина).
Остават отворени само магазини за ежедневни нужди като супермаркети, дрогерии, аптеки, банки,
пощенски станции, бензиностанции. Възможното им работно време е между 6 сутринта и 7 вечерта.
Училищата преминават към дистанционно обучение, но ако е необходимо се предлагат занимални.
Детските градини също предлагат грижи, ако е необходимо.
В заведенията за грижи за стари и болни хора е разрешен само по един посетител на седмица на човек.
Същото важи и за болниците, ако пациентът остане повече от една седмица в болничното заведение.
Изключения се правят за деца, хора с увреждания и бременни жени.
Спортните зали, включително закрити басейни, остават затворени. Това не се отнася за
професионалните спортове.

Продължава да важи:
 Останете вкъщи, ако е възможно.
 В затворени обществени пространства, например когато пазарувате, трябва да носите маска и да
спазвате минимално разстояние от един метър. Това важи и ако използвате обществен транспорт.
 На обществени места се дръжте на разстояние от поне един метър от хора, които не живеят с вас в едно
домакинство и носете маска.
 Гастрономията и заведенията за хранене остават затворени. Храна и напитки могат да бъдат купени от
там между 6 и 19 часа или да бъдат поръчани чрез служба за доставка.
 Всички частни събития, като сватби, годишнини или рождени дни, са забранени. Погребенията все още
са разрешени, като могат да присъстват максимум 50 души.
 Всички събития се анулират. Театрите, кината и концертните зали остават затворени.

Допълнителна информация на уебсайта на Федералното
министерство по
социалните въпроси, здравеопазването, грижите и
защитата на потребителите
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