Aktuális koronaszabályok
2021. február 8-tól

·

2021. február 8-tól a következő szabályok lépnek életbe Ausztriában annak
érdekében, hogy a Covid-19 vírus ne terjedjen tovább, valamint hogy az orvosi ellátás
ne omoljon össze.

·

20 és 6 óra között kijárási korlátozás van érvényben. Kivételt képez a bevásárlás a napi
alapszükségletek kielégítése céljából, mások segítése, egészségügyi szolgáltatások
igénybevétele, mozgás és sport a szabadban, szükség esetén munka és képzés, külön
háztartásban élő partner illetve közeli hozzátartozók (szülők, gyermekek vagy
testvérek) látogatása.

·

6 és 20 óra között maximálisan 2 háztartáshoz tartozó személyen találkozhatnak –
legfeljebb 4 felnőtt és a felügyeletük alatt álló gyermekeik.

·

Nyilvános helyeken (zárt térben vagy szabadban) külön háztartásban élő
személyekhez 2 méter távolságot kell tartani. Kivételt képez a külön háztartásban élő
partner és egyes közeli hozzátartozók. Nyilvános helyen, zárt térben (pl.
bevásárlóközpont) és jelenleg engedélyezett rendezvényeken (pl. temetés) FFP2
maszkot kell hordani.

·

A tömegközlekedési eszközökön valamint az ezekhez kapcsolódó metró- és egyéb
megállókban, állomásokon, pályaudvarokon és összekötő utakon 2 méter távolságot
kell tartani a külön háztartáshoz tartozó szenélyekhez között és FFP2 maszkot kell
hordani.

·

FFP2 arcvédő maszkot kell hordani akkor is, ha külön háztartásban élő személyek
együtt utaznak egy autóban (taxi, telekocsi).

·

Minden üzlet kinyithat, a maximális nyitvatartás 6-19 óráig terjed. Vásárlónként 20 m²
területet kell biztosítani. Ha az eladótér kisebb mint 20 m², akkor egyszerre csak egy
vevő lehet a helységben. Az FFP2 maszk használata kötlező. A bevásárlóközpontokban
a közös térben nem szabad tartózkodni, ételt-italt sem szabad fogyasztani, kizárólag
az üzlethelységekben szabad tartózkodni.

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

·

Minden szolgáltatást újra igénybe lehet venni. A testközeli személyi szolgáltatásokat
(pl. fodrász, masszázs, pedikűr) csak negatív PCR-teszt vagy antigén teszt
fölmutatásával szabad igénybe venni. A teszt (a próbavétel ideje) nem lehet 48 óránál
régebbi. Azok, akik az elmúlt 6 hónap során COVID-19 fertőzésen estek át és már
meggyógyultak, mentesek a teszt alól. Az FFP2 maszk használata kötelező. Ha a
szolgáltatás során ezvalamilyen módon nem lehetséges, gondoskodni kell más
hatékony védekezésről. Minden ügyfélre 20 m²-t kell számítani.

·

A múzeumok, könyvtárak és archívumok ismét kinyitnak (korlátozásokkal: 20m²-re egy
látogatót kell számítani, FFP2 maszk használata kötelező). Az állatkertek és botanikus
kertek is újra kinyitnak.

·

Kultúr- és sportrendezvényeket nem szabad megtartani, minden kultúrintézmény,
színház, mozi, kabaré zárva tart.

·

Lehetőség szerint a munkát a munkahelyen kívül kell végezni. Ha ez nem megoldható,
akkor a külön háztartásban élő személyek között legalább 2 m távolságot kell tartani és
FFP2 maszkot kell hordani. Ezen felül a munkaáltató és az alkalmazottak szigorúbb
intézkedésekről is megállapodhatnak. Számos munkahelyre csak akkor lehet belépni,
ha az ott dolgozók hétnaponta egy SARS-Cov-2 antigéntesztet vagy
molekulárbiológiai alapú tesztet végeztetnek. Ezek: oktatási intézmények, tanárok
munkahelye, logisztikai munkahelyek, olyan munkahelyek, ahol személyes
ügyfélforgalom van, továbbá hatósági intézmények. Amennyiben erről nincs igazolás,
akkor FFP2 maszkot kell hordani.

·

A gasztronómia és étkezőhelyek továbbra is zárva tartanak. Ételt és alkoholmentes
italokat 6:00 és 19:00 óra között elvitelre lehet rendelni vagy házhoz lehet szállíttatni.
A fogyasztás 50 m-es körzetben tilos.

·

A szállodák és panziók zárva tartanak.

·

A sportpályák használata tilos. A szabadban csak kifejezetten testi érintkezés nélküli
sportágat szabad gyakorolni.

·

Tilos az idősotthonok látogatása. Kivételt képeznek a gondozottak és az
ápolószemélyzet. Látogatóba hetente csak egy személy jöhet, ekkor az FFP2 maszk
használata kötelező.

·

A kórházak, gondozóhelyek látogatása tilos. Kivételt képeznek a betegek valamint az
ápolószemélyzet, illetve az intézmény működéséhez szükséges dolgozók. Hetente egy
látogató engedélyezett betegenként, ha a beteg több mint egy hetet tölt kórházban,
látogatáskor az FFP2 maszk használata kötelező. Továbbá kivételt képez a látogatás
gyermekeknél, terhes nőknél és támogatást igénylő betegeknél.

·

Az iskolák a félévi szünet után újra kinyitnak: az általános iskolák rendes nyitvatartás
szerint működnek. A középiskolákban (alsó- és felsőtagozaton) kétnaponta váltott

műszakban lesz tanítás. 14 éves kor fölött az FFP2 maszk, 6 éves kor fölött arcvédő
maszk használata kötelező, emellett rendszeres tesztelés lesz. További információt itt
találnak:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html

·

Temetésen maximálisan 50 személy vehet részt. Itt is be kell tartani a 2 m távolságot
külön háztartásban élő személyek között és arcvédő maszkot kell hordani.

·

90 euró büntetést szabhatnak ki arra, aki a 2 méteres távolságot és a kötelező FFP2
maszk/arcvédő maszk használatát nem tartja be.

További információ:
Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz

