Corona-Pravidla
aktuálně
Platnost od 8. února 2021
Z důvodu zabránění rozšiřování nákazy COVID-19 a přetížení zdravotní péče v Rakousku, platí od 8.února 2021 následující opatření:



Zákaz vycházení od 20 do 6 hodin. Z tohoto zákazu jsou vyjmuty následující činnosti: nákupy nutné k zabezpečení základních
denních potřeb, pomoc potřebným osobám, cesty z důvodu využití zdravotních služeb, pohyb a sport ve venkovních prostorech,
cesty z důvodu vykonávání práce nebo absolvování vzdělávacích kursů, pokud je toto nezbytné, kontakt s partnerem/partnerkou
nebo jinými blízkými příbuznými (rodiče, děti nebo sourozenci), kteří nežijí ve společné domáckosti.



Mezi 6. a 20. hodinou se smí setkávat maximálně 2 domácnosti - a to nejvýše 4 dospělí s dětmi, o které pečují.



Pokud se setkávají osoby, které nežijí ve společné domácnosti, ve veřejných prostorech (vnitřních a venkovních), je třeba
dodržovat rozestupy minimálně 2 metry. Výjimku z tohoto činí partneři/partnerky a blízcí příbuzní, kteří nežijí ve společné
domácnosti. Ve veřejných uzavřených prostorech (např. nákupních centrech) a v současné době povolených shromážděních (např.
pohřbech) platí povinnost nosit FFP2 respirátor.



Ve veřejných dopravních prostředcích a k nim náležejícím U-Bahn stanicích, zastávkách, nádražích a spojovacích komunikacích, je
ve vztahu k osobám, které nežijí ve společné domácnosti povinnost dodržovat minimální odstup 2 metry a používat FFP2
respirátor.



Povinnost používat FFP2 respirátor platí i pro osoby využívající motorové dopravní prostředky (např. taxi, nebo společnou jízdu),
které nežijí ve společné domácnosti.



Obchody jsou otevřeny a to nejvýše od 6 do 19 hodin. Pro jednoho zákazníka musí být k dispozici prodejní plocha o rozměru 20
m2. Pokud je celková prodejní plocha menší než 20 m2 , smí do obchodu vstoupit pouze jeden zákazník. V obchodech platí
povinnost používat FFP2 respirátor. Obchodní centra: platí zákaz zdržovat se ve společných prostorech, konzumovat jídlo a pití.
Jako plocha se zde počítá plocha jednotlivých obchodů.



Smí být nabízeny veškeré služby. Služby vyžadující blízký tělesný kontakt (např. kadeřnictví, masáže, pedikúra) smějí být
konzumovány jen po předložení negativního PCR nebo antigenního testu. Test (od okamžiku jeho provedení) nesmí být starší než
48 hodin. Pro osoby, které v uplynulých 6 měsících prodělali COVID-19 a nyní jsou zdravé, neplatí povinnost tento test předkládat.
Platí povinnost používat PPF2 respirátor, resp. pokud to z povahy poskytované služby není možné, jiná ochranná opatření. Pro
jednoho zákazníka musí být k dispozici plocha o rozměru 20 m2.



Muzea, knihovny a archivy jsou otevřeny (platí omezení 1 návštěvník na plochu 20 m2, povinnost nosit FFP2 respirátor). Také
zoologické a botanické zahrady jsou znovu otevřeny.



Návštěvy kulturních a sportovních akcí nejsou povoleny. Veškerá kulturní zařízení jako divadla, kina a kabarety jsou zavřena.



Pracovní povinnosti by měly být vykonávány, pokud možno, mimo místa výkonu práce. Pokud toto není proveditelné, musí osoby,
které nežijí v jedné domácnosti, dodržovat minimální odstup 2 metry a mají také povinnost používat FFP2 respirátor. Mezi
zaměstnancem/zaměstnankyní a zaměstnavatelem mohou byt sjednána i přísnější opatření než jsou uvedena. Dále platí, že
zaměstnanci/zaměstnankyně vzdělávacích institucí, učitelé/učitelky, zaměstnanci/zaměstnankyně v logistice, v oblastech, kde se
setkávají s klienty a zaměstnanci/zaměstnankyně správních úřadů můžou na pracoviště pouze v případě, pokud absolvují každých
každých 7 dní antigenní test SARS –CoV-2 nebo test provedený na molekulárně biologické bázi. Pokud tento nemůže být
předložen, platí povinnost používat FFP2 respirátor.



Gastronomické provozovny a restaurace zůstávají uzavřeny. Jídlo a nealkoholické nápoje mohou být vyzvednuty, nebo objednány
a doručeny v čase od 6 do 19 hodin. Konzumace v okruhu do 50 metrů od provozovny je zakázána.
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Hotely a ubytovací zařízení zůstávají uzavřeny.



Vstup na sportoviště je zakázán. Na volných prostranstvích smějí být provozovány pouze sporty, které nevyžadují blízký osobní
kontakt.



Vstup do domovů důchodců a pečovatelských zařízení je zakázán. Výjimku činí obyvatelé těchto zařízení a pečující personál.
Návštěvy jsou povoleny pouze pro jednu osobu a to jednou týdně, přičemž platí povinnost používat FFP2 respirátor.



Vstup do nemocničních zařízení je zakázán. Výjimka platí pro pacienty zařízení a dále pro osoby, které zabezpečují péči o
pacienty a provoz těchto zařízení. Návštěvy jsou povoleny pro ty pacienty, kteří v zařízení pobývají déle než 7 dnů a to vždy jeden
návštěvník za týden, přičemž pro tohoto platí povinnost používat FFP2 respirátor. Výjimka platí při návštěvě dětí, těhotných žen a
pacientů s nárokem na speciální podporu.



Otevření škol po pololetních prázdninách:
Pro základní školy platí běžný provoz/výuka
Na sekundárním stupni I a II platí 2-denní provoz na směny
Povinnost nosit roušku (typ FFP2 respirátor pro děti starší 14 let, roušku pro děti starší 6 let) a pravidelné testování
Podrobné informace naleznete zde: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html



Pohřbů se smí účastnit maximálně 50 osob. Také zde je nutno, u osob, které nežijí ve společné domácnosti, dodržovat rozestupy
minimálně 2 metry. Platí povinnost používat FFP2 respirátor.



Pokuta při nedodržování minimálních, 2-metrových odstupů nebo při nedodržování povinnosti nosit FFP2 respirátor/roušku činí 90
Euro.

Další informace naleznete zde: Bundesministeriums für
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

