Nowe reguły w związku z
koronawirusem
obowiązujące od 17 listopada 2020 roku

Aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 17 listopada 2020 roku w Austrii
obowiązują nowe obostrzenia . Mają one obowiązywać do 6 grudnia 2020 roku.
 W całej Austrii obowiązują całodobowe ograniczenia wychodzenia z domu. Z domu można wychodzić tylko
do pracy, w celu dokonania niezbędnych zakupów, aby pomóc innym lub na spacery rekreacyjne albo w
ramach aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
 Oprócz tego obowiązuje ograniczenie kontaktów społecznych: domownicy jednego gospodarstwa
domowego mogą się spotykać tylko z jedną osobą niebędącą domownikiem (na przykład z partnerką
życiową / partnerem życiowym lub z jedną z osób bliskich).
 Otwarte pozostaną tylko sklepy z najpotrzebniejszymi artykułami takie jak supermarkety, drogerie, apteki,
banki, urzędy pocztowe, stacje benzynowe i kioski. Mogą one być czynne od godziny 6:00 do godziny
19.00.
 Szkoły przechodzą na zdalne nauczanie. Jeżeli jest to konieczne, szkoła zapewnia opiekę nad dzieckiem.
 Opiekę na dzieckiem, jeżeli jest to konieczne, zapewniają także przedszkola.
 W placówkach opiekuńczych każdy pacjent może przyjmować tylko jednego gościa tygodniowo. Dotyczy to
także szpitali, jeżeli pacjent przyjmowany jest na dłużej niż jeden tydzień. Wyjątek stanowią dzieci, osoby
niepełnosprawne i kobiety w ciąży.
 Zamknięte pozostaną obiekty sportowe i baseny. Mogą z nich korzystać wyłącznie osoby uprawiające sport
zawodowo.

Oprócz tego dalej obowiązują następujące reguły:
 Jeżeli jest to możliwe, należy zostać w domu.
 W zamkniętych pomieszczeniach w miejscach publicznych, na przykład podczas zakupów lub podczas
załatwiania koniecznych spraw należy nosić maskę ochronną zasłaniającą nos i usta i zachować minimalną
odległość 1 metra od innych osób. Ta reguła obowiązuje też w środkach komunikacji publicznej.
 Podczas przebywania w miejscach publicznych należy zachować minimalną odległość 1 metra od osób,
które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym i nosić maseczkę zasłaniającą usta i nos.
 Restauracje i obiekty gastronomiczne pozostaną zamknięte. Możliwe jest odbieranie potraw oraz napojów
na wynos w godzinach od 6.00 do 19.00 oraz korzystanie z serwisu dostawczego.
 Organizacja uroczystości rodzinnych takich jak śluby, wesela, uroczystości jubileuszowe lub urodzinowe jest
niedozwolona. Udział w pogrzebach jest dozwolony, ale może brać w nich udział maksymalnie 50 osób.
 Wszystkie imprezy zostały odwołane. Teatry, kina i sale koncertowe pozostaną zamknięte.

Dalsze informacje znajdują się na stronie internetowej
Austriackiego Ministerstwa d.s. Socjalnych, Zdrowotnych,
Opieki i Ochrony Konsumenta
(Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz)
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