Corona opatření
Od 17. listopadu 2020

Pro potlačení silného šíření Corona-viru platí od 17. listopadu 2020 zpřísněná opatření. Tato opatření zůstávají
v platosti předběžně do 6. prosince 2020.
 Pro celé Rakousko platí celodenní omezení vycházení (od 0 do 24 hod). Výjimkou jsou například cesta do
zaměstnání, vyřízení nezbytných nákupů, pomoc druhým nebo sport a pohyb venku.
 K tomu platí také omezení kontaktů: jedna domácnost se smí setkat nejvýše s jednou osobou jiné
domácnosti (například životní partnerka nebo partner, blízká osoba).
 Pouze obchody denní potřeby zůstávají otevřené, to jsou např. supermarkety, drogerie, lékárny, banky,
pošty, čerpací stanice a prodejny tabáku. Možné otevírací doby jsou od 6 do 19 hodin.
 Školy přecházejí na dálkovou výuku. Pokud je to nutné, je možné pro děti zajistit dozor.
 Mateřské školky pokud je to nutné, nabízejí taktéž dozor pro děti.
 V pečovatelských zařízeních je povolena návštěva pouze jedné osoby za týden pro osobu v
pečovatelském zařízení. V nemocnicích to platí také tak, pokud je pacientka nebo pacient déle než jeden týden
v péči. Výjimky platí pro děti, osoby s postižením a osoby těhotné.
 Sportovní a plavecká zařízení zůstávají uzavřená. Z toho je vyloučena profesionální sportovní činnost.
Nadále platí:
 Zůstaňte pokud možno doma.
 Ve veřejných uzavřených prostorách, například při nákupu nebo při pochůzkách, musíte nosit ochranu úst
a nosu a dodržovat minimální odstup jeden metr. To platí také, pokud používáte veřejnou hromadnou
dopravu.
 Udržujte na veřejných místech minimální odstup jednoho metru od osob, které s vámi nežijí ve společné
domácnosti a noste ochranu úst a nosu.
 Restaurace a jídelny zůstávají uzavřené. Pokrmy a nápoje je možno vyzvednout od 6 do 19 hodin, nebo je
objednat přes donáškovou službu.
 Všechny soukromé akce, jako svatby, oslavy narozenin nebo výročí, jsou zakázané. Pohřby jsou nadále
povolené, smí se jich ale zúčastnit nejvýše 50 osob.
 Všechny společenské akce jsou zrušené. Divadla, kina a koncertní sály zůstávají uzavřené.

Stadt Wien – Integration und Diversität
Friedrich-Schmidt-Platz 3, 1080 Wien
Telefon: +43 1 4000-81510
post@ma17.wien.gv.at

