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PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA VIRUSUL CORONA, AUSTRIA RESTRICȚIONEAZĂ PĂRȚI MARI DIN VIAȚA 

PUBLICĂ. GUVERNUL FEDERAL A DECLARAT AL DOILEA BLOCAJ ÎN LUNA NOIEMBRIE. ACESTE NOI REGULI 

CORONA SE APLICĂ DE MARȚI, 3 NOIEMBRIE: 

 

• Reduceți contactele sociale și rămâneți acasă, dacă este posibil. 

• Păstrați distanță de la persoane cu care nu locuiți impreuna și purtați protecție pentru gură și nas (PGN) în locuri 

publice. 

• Între orele 20:00 seara și 06:00 dimineața se aplică restricțiile de ieșire pentru întreaga Austria. În acest timp 

este interzis să vizitați alte persoane sau să ieșiți din casă, cu excepția drumului la serviciu, pentru a face 

cumpărături esențiale, pentru a ajuta pe alții sau pentru sport și exerciții în aer liber. 

• Numai două gospodării au voie să se intâlnească în mod privat.  

• Toate evenimentele private, precum nunți, petreceri aniversare sau zii de naştere, sunt interzise. Înmormântări 

sunt permise cu maximum 50 de persoane. 

• Sporturile de contact precum fotbalul sunt interzise, facilitățile sportive interioare, inclusiv piscinele interioare 

sunt închise (cu excepția sporturilor profesionale). 

• Gastronomia și restaurantele rămân închise. Mâncarea și băuturile pot fi ridicate sau comandate prin 

intermediul serviciului de livrare. 

• Evenimentele au fost anulate, teatre, cinematografe și săli de concerte rămân închise. Bibliotecile rămân 

deschise, este permis doar un vizitator la 10 m². 

• Toate magazinele rămân deschise, PGN este obligatorie atunci când faceți cumpărături sau alte comisioane - și 

trebuie respectată distanța minimă de un metru. Un singur client este permis pe 10 m². Servicii precum saloane 

de coafură sau îngrijirea picioarelor rămân deschise. 

• Școlile obligatorii și grădinițele rămân deschise. Copiii pot participa în continuare la cursuri sau pot merge la 

grădiniță. În licee și universități se practică învățământul la distanță. 

• În casele de bătrâni și căminele de îngrijire medicală, vizitele sunt permise numai la fiecare două zile, cu 

maximum o vizitatoare/un vizitator per rezident/ă pe zi (test negativ sau protecție respiratorie obligatorie). 

 

 

 

Regulile Corona 
din 3 noiembrie 2020 

 

Informații suplimentare pe pagina de la Ministerul Federal 

pentru Afaceri Sociale, Sănătate, Îngrijire și Protecția 

Consumatorilor 

 

 


