Regulile Corona
din 17 noiembrie 2020

Pentru a reduce răspândirea virusului Corona, începând cu 17 noiembrie 2020 reglementările devin mai
stricte. Se așteaptă ca aceste reguli vor rămâne în vigoare până pe data de 6 decembrie 2020.
 În toată Austria se aplică restricțiile de ieșire pe tot parcursul zilei (ora 0-24). Excepție fac, de exemplu,
drumul la muncă, cumpărăturile esențiale, sprijinul altora sau sportul și exercițiile în aer liber.
 Restricțiile de contact: o gospodărie se poate întâlni cu o persoană dintr-o altă gospodărie (de exemplu,
partener_a de viață, rude mai apropiate).
 Doar magazinele pentru nevoile zilnice rămân deschise. Cum ar fii supermarketuri, farmacii, magazine de
îngrijire personală, bănci, oficii poștale, benzinării și tutunuri. Timpul de deschidere este între orele 6:00 și
19:00.
 Școlile organizează învățarea la distanță. Dacă este necesar există îngrijire.
 De asemenea oferă şi grădinițele ingrijire pentru copiii care au nevoie.
 În unitățile de îngrijire se permite o vizitatoare/un vizitator pe săptămână per rezident_ă. Această regulă
se aplică și în spitale dacă pacienta/pacientul este îngrijit_ă mai mult de o săptămână. Se fac excepții pentru
copii, persoanele cu dizabilități și femeile însărcinate.
 Facilitățile sportive rămân închise, inclusiv piscinele interioare. Regulamentul nu se aplică sportului
profesional.
În continuare:
 Dacă aveți posibilitatea, rămâneți acasă.
 În spațiile publice închise, la cumpărături sau la alte comisioane trebuie purtată o protecție pentru gură şi
nas (PGN), şi respectată distanța minimă de un metru. Acest comportament se aşteaptă și în transportul
public.
 Țineți cel puțin un metru distanță de persoanele care nu locuiesc cu dvs. în aceeași gospodărie și purtați
PGN în locurile publice.
 Gastronomia și restaurantele rămân închise. Mâncarea și băuturile pot fi ridicate între orele 06:00 și
19:00 sau comandate prin serviciul de livrare.
 Toate evenimentele private, precum nunți, petreceri de aniversare sau de naştere, sunt interzise.
Înmormântări cu maximum 50 de persoane sunt permise.
 Toate evenimentele sunt anulate. Teatre, cinematografe și săli de concert rămân închise.
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