Правила за поведение по
време на корона
пандемията
За да се предотврати разпространението на вируса COVID-19 и да се предотврати срив на медицинската
помощ в Австрия, от 8 февруари 2021 г. ще се прилагат следните мерки:
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Ограничение за излизане от 20:00 до 6:00 часа. Изключение прави пазаруванетона жизнено
необходими продукти, помощ на други лица, използване на здравни услуги, упражнения и спорт на
открито, за професионални и образователни цели, ако това е необходимо, контакт с партньор,
който не живее във вашето домакинство или с близки роднини ( родители, деца или братя и
сестри).
Между 6:00 и 20:00 могат да се срещат максимум две домакинства - до 4 възрастни със своите
деца.
На обществени места (на закрито и на открито) трябва да се поддържа минимално разстояние от 2
метра от хора, които не живеят в едно домакинство. Това не се отнася за партньори в живота, които
живеят отделно и за отделни близки роднини. На обществени места в затворени помещения (напр.
Търговски центрове) и на разрешени в момента събития (напр. Погребения) е задължително
носенето на FFP2 маски.
В средствата за градски и междуградски транспорт и свързаните с тях подземни станции, автобусни
спирки, гари и свързващи конструкции е задължително носенето на FFP2 маски и трябва да се
спазва минималното разстояние от 2 метра от хора, които не живеят в едно
домакинство домакинство
Изискване за маска FFP2 се прилага и при съвместното използване на моторни превозни средства
(например таксита) от хора, които не живеят в едно домакинство.
Всички магазини ще работят с максимално време за отваряне от 6 до 19 часа. За всеки клиент
трябва да има площ от 20 м2. Ако площта за продажба е по-малка от 20 м2, само един клиент има
право да влезе в бизнес помещението. Носенето на FFP2 маски е задължително. В търговските
центрове не е разрешено пребиваването в общите зони и консумация на храна и напитки.
Извършването на всички услуги отново е разрешено. Услуги, които изискват близък телесен контакт
(напр. фризьор, масаж, педикюр) могат да се използват само ако е представен отрицателен
резултат от PCR или антиген тест. Тестът не трябва да е по-стар от 48 часа. Хората, които са били
заразени с COVID-19 през последните шест месеца и сега са се възстановили, са освободени от
тест.Носенето на FFP2 маска е задължително. Ако това не е възможно поради естеството на
услугата, трябва да се вземат други подходящи защитни мерки. За всеки клиент трябва да има площ
от 20 м2.
Ще бъдат отворени музеи библиотеки и архиви (ограничение за 1 посетител на 20 м2, изискване за
FFP2 маска). Зоологическата градина и ботаническите градини също са отворени отново.
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Посещаването на културни и спортни събития е забранено, всички културни институции като театри,
кина и кабарета са затворени.
Професионалните дейности трябва да се извършват доколкото е възможно извън работното място.
Ако това не е възможно, хората, които не живеят в едно и също домакинство, трябва да спазват
минимално разстояние от 2 метра и да носят FFP2 маска. Освен това могат да се постигнат по-строги
споразумения между работодател и служител. Служители в образователни институции, учители,
служители в областта на логистиката, в райони с контакти с клиенти и административните органи
могат да влизат на работните си места само ако извършват антигенен тест SARS-CoV-2 или
молекулярно-биологичен тест на всеки седем дни. Ако това не може да бъде доказано трябва да
носят FFP2 маска.
Гастрономията и заведенията за хранене остават затворени. Храна и безалкохолни напитки могат да
бъдат взети или поръчани между 6:00 ч. и 19:00 ч. Консумацията е забранена в радиус от 50 метра
от заведенията за хранене.
Хотелите и местата за настаняване остават затворени.
Влизането в спортни зали е забранено. На открито могат да се практикуват само спортове без
специфичен за спорта физически контакт.
Влизането в домовете за възрастни хора е забранено. Жителите на дома и медицинският персонал
правят изключение. Посещенията се разрешават само от един човек веднъж седмично, като
носенето на маска FFP2 е задължително.
Влизането в болнични заведения е забранено. Това не се отнася за техните пациенти и за
болничния персонал. Позволен е един посетител на пациент на седмица, при условие че пациентът
е приет за повече от 7 дни. Посетителите трябва да носят FFP2 маска. Изключение правят
посещенията на деца, бременни жени и пациенти, нуждаещисе от подкрепа.
Училищата отварят след семестриалната ваканция:
o Началните училища функциониратнормално.
o 5 - 12 клас на 2 смени на всеки 2 дни.
o Децата от 6- годишна възраст трябва да носят маски за носа и устата, от 14- годишна възраст
FFP2 маски. В училищата ще бъдат провеждани ежеседмично COVID-19 тестове.
Можете да намерите повече информация на:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html
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На погребения са разрешени максимум 50 души. И тук трябва да се спазва разстоянието от 2 метра
до хората, които не живеят в едно домакинство, а маските FFP2 са задължителни.
Глобите за пренебрегване на минималното разстояние от два метра и задължението за носенето на
маска възлизат на 90 евро.

Повече информация можете да намерите на:
Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz

