Aktualne reguły
w związku z koronawirusem
od 8 lutego 2021

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19 i zapobiec załamaniu systemu ochrony zdrowia w Austrii, od 8 lutego 2021 roku
obowiązują następujące reguły:


Ograniczenia wychodzenia z domu od godziny 20:00 do godziny 6:00. Z domu można wychodzić tylko po to, by dokonać
zakupów w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych, aby pomóc innym, skorzystać z usług służby zdrowia, w celu
spacerów rekreacyjnych lub w ramach aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, w celach zawodowych lub edukacyjnych,
jeżeli jest to konieczne a także w celu kontaktu z niemieszkającym / niemieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym
partnerem / partnerką lub z najbliższą rodziną (rodzice, dzieci, rodzeństwo).



Między 6:00 a 20:00 – mogą się spotykać maksymalnie 4 osoby dorosłe z dwóch gospodarstw domowych wraz z dziećmi
znajdującymi się pod ich opieką.



W otwartej i zamkniętej przestrzeni publicznej należy zachować minimalną odległość 2 metrów od osób, które nie mieszkają w
tym samym gospodarstwie domowym. Nie dotyczy to spotkań z partnerem / partnerką niemieszkającym / niemieszkającą w tym
samym gospodarstwie domowym i z pojedynczymi osobami należącymi do najbliższej rodziny. W miejscach publicznych w
zamkniętych pomieszczeniach ( na przykład w centrach handlowych) i podczas dozwolonych wydarzeń (na przykład podczas
pogrzebów) należy nosić maskę FFP-2.



W środkach transportu publicznego oraz na przynależnych stacjach metra i stacjach innych środków transportu publicznego, na
dworcach i w zespolonych obiektach budowlanych należy zachować minimalną odległość 2 metrów od osób, które nie mieszkają
w tym samym gospodarstwie domowym i nosić maskę FFP2.



Noszenie masek FFP-2 obowiązuje też podczas wspólnego korzystania z pojazdów silnikowych przez osoby, które nie mieszkają
w tym samym gospodarstwie domowym (na przykład w taksówkach lub podczas wspólnego dojazdu jednym samochodem)



Otwarte zostaną wszystkie sklepy. Możliwe godziny otwarcia: 6:00 do 19:00. Obowiązuje limit liczby klientów – 1 osoba na 20
m2 powierzchni handlowej. Jeśli strefa dostępna dla klienta jest mniejsza niż 20 m2, do obiektu może wejść tylko jedna osoba.
Obowiązuje nakaz noszenia masek FFP-2. W centrach handlowych obowiązuje zakaz dłuższego przebywania w strefie ogólnej i
zakaz spożywania jedzenia i picia. Restrykcje co do liczby klientów w centrach handlowych odnoszą się do powierzchni danego
sklepu, a nie całego centrum handlowego.



Otwarte zostaną punkty usługowe. Wejście do lokali oferujących usługi wymagających bliskiego kontaktu (jak na przykład
fryzjerzy, masażyści i salony oferujące zabiegi pedicure) jest dozwolone tylko, jeżeli klient może przedstawić negatywny wynik
testu antygenowego lub testu PCR, wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin (od momentu pobrania próbki do badania) . Nie
dotyczy to osób, które chorowały na COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy i są już zdrowe. Obowiązuje nakaz noszenia masek
FFP-2 lub jeżeli nie jest to możliwe to inne odpowiednie zabezpieczenie. Na każdego klienta musi przypadać co najmniej 20 m2
powierzchni.



Muzea, biblioteki i archiwa zostaną otwarte (jedna osoba na 20 metrów kwadratowych powierzchni i obowiązek noszenia masek
FFP-2). Otwarte zostaną też ogrody zoologiczne i ogrody botaniczne.



Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych jest zabronione. Wszystkie instytucje kultury, takie jak teatry, kina i kabarety
pozostaną zamknięte.



Tam, gdzie jest to możliwe, działalność zawodowa powinna być wykonywana z domu na zasadzie zdalnej. Jeżeli nie jest to
możliwe, należy zachować minimalną odległość 2 metrów, od osób nie mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym i
nosić maskę FFP-2. Możliwe są też bardziej rygorystyczne uzgodnienia między pracodawcą a pracownikiem. Oprócz tego
pracownicy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy sfery działalności logistycznej, personel mający bezpośredni
kontakt z klientami i pracownicy organów administracji są zobowiązani do przedkładania w pracy, co siedem dni, dokumentu
potwierdzającego wykonanie testu antygenowego na SARS-CoV-2 lub testu molekularno-biologicznego z wynikiem
negatywnym. Jeżeli nie można przedstawić wyniku testu, należy nosić maskę FFP2.
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Restauracje i obiekty gastronomiczne pozostaną zamknięte. Możliwe jest odbieranie potraw oraz napojów bezalkoholowych na
wynos w godzinach od 6.00 do 19.00 oraz korzystanie z serwisu dostawczego. Zabrania się konsumpcji potraw i napojów w
promieniu 50 metrów od punktu odbioru.



Hotele i obiekty noclegowe pozostaną zamknięte.



Wejście do obiektów sportowych jest zabronione. Na świeżym powietrzu można uprawiać jedynie dyscypliny sportowe, w
których zazwyczaj nie ma kontaktu fizycznego.



Wstęp do domów spokojnej starości i domów opieki jest dozwolony tylko dla mieszkańców danej placówki i personelu
medycznego i pielęgnacyjno-opiekuńczego. Dla wszystkich innych osób wstęp do tych placówek jest zabroniony. Każdy
mieszkaniec placówki może przyjąć tylko jednego odwiedzającego w tygodniu. Osoby odwiedzające muszą nosić maskę FFP-2.



Wstęp do szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych jest dozwolony tylko dla pacjentów i osób,
których obecność jest konieczna w celu zapewnienia opieki i leczenia pacjentów i dla dalszego funkcjonowania placówki. Dla
wszystkich innych osób wstęp do tych placówek jest zabroniony. Każdy pacjent może przyjąć tylko jednego odwiedzającego
tygodniowo, jeżeli jest przyjmowany do szpitala lub danej placówki na okres dłuższy niż 7 dni. Częściej można odwiedzać tylko
dzieci, pacjentki w ciąży lub osoby wymagające wsparcia. Osoby odwiedzające muszą nosić maskę FFP-2.



Po feriach zimowych otwarte zostaną szkoły:
W szkołach podstawowych lekcje będą się odbywać w systemie stacjonarnym w szkole;
Uczniowie klas 5-8 i 9-12 (szkoły średnie) będą uczyć się w grupach, w systemie hybrydowym (po dwa dni w tygodniu na
lekcjach stacjonarnych w szkole, w piątek zdalnie);
Obowiązuje nakaz noszenia maski (FPP-2 od 14 roku życia i maski zasłaniającej usta i nos od 6 roku życia) a także regularne
przeprowadzanie testów.
Dokładne informacje znajdują się na stronie internetowej:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html



W pogrzebach może brać udział maksymalnie 50 osób. Uczestnicy uroczystości pogrzebowych mają obowiązek noszenia maski
FPP-2 i zachowania minimalnej odległości 2 metrów od osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.



Kara grzywny za nieprzestrzeganie dwumetrowej odległości a także za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maski FFP-2
wynosi każdorazowo 90 Euro.

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

