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Aby sa zabránilo šíreniu vírusu COVID-19 a aby sa zabránilo kolapsu medicínskej starostlivosti v Rakúsku platia od 08.
februára 2021 nasledujúce ustanovenia:

· Platí zákaz vychádzania od 20 do 6 hodín. Výnimku tvoria nákupy na pokrytie denných základných potrieb, pomoc
iným, využívanie zdravotných služieb a testovanie ohľadne COVID-19, pohyb a šport vonku, profesné účely a účely
vzdelávania a ak je to nutné,  aj kontakt s druhom/družkou, ktorý / ktorá nežije v spoločnej domácnosti alebo s
najbližšími príbuznými (rodičia, deti alebo súrodenci).

· V čase medzi 6 a 20 hodinou sa môžu stretnúť maximálne dve domácnosti -  4 dospelí a ich deti, na ktoré dávajú
pozor.

· Na verejných miestach vo vnútri a vonku je počas kontaktu s inými osobami, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti,
treba dodržať minimálnu vzialenosť 2 metre. Výnimku tvoria partneri, ktorí spolu žijú v spoločnej domácnosti, a ich
najbližší príbuzní. Na verejných miestach v uzavretých priestoroch (napr. v nákupných strediskách) a pri povolených
podujatiach (napr. pohreboch) platí povinnosť nosiť rúško FFP2.

· V hromadných dopravných prostriedkoch a na staniciach metra, na zastávkach dopravných prostriedkov, na
vlakových a atobusových staniciach a na spojovacích komunikáciach treba od osôb, ktoré s vami nežijú v spoločnej
domácnosti, dodržiavať vzialenosť miminálne 2 metre a nosiť rúško FFP2.

· Povinnosť nosiť rúško FFP2 platí aj v prípade, že v motorovom vozidle (napr. taxíkoch, v prípade hromadných jázd
motorovým vozidlom) idú osoby, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti.

· Všetky obchody sú otvorené, maximálna otváracia doba je od 6 do 19 hodín. Na jedného zákazníka / jednu
zákazníčku musí byť k dispozícii plocha 20 m2.  Ak je predajná plocha menšia ako 20 m2, môže do obchodu vstúpiť
len jeden zákazník. Povinne treba mať rúško FFP2. V nákupných strediskách platia tieto pravidlá: žiadne zdržiavanie
sa na všeobecných plochách, žiadna konzumácia jedál a nápojov, ako plocha sa počíta len plocha príslušných
obchodov.

· Možno opäť ponúkať všetky služby. Služby, u ktorých treba blízky telesný kontakt (napr. kaderníctvo, masáž,
pedikúra) možno ale využiť len vtedy, ak predložíte negatívny PCR-test alebo antigenový test. Test nesmie byť starší
ako 48 hodín od okamihu brania vzorky. Výnimku z testovacej povinnosti tvoria osoby, ktoré boli v minulých šiestich
mesiacoch infikované COVIDOM-19 a ktoré sú teraz zdravé. Platí povinnosť nosiť rúško FFP2 a ak to podľa povahy
služby nie je možné, platí povinnosť urobiť iné vhodné opatrenia. Na jedného zákazníka / jednu zákazníčku musí byť
k dispozícii plocha 20 m2.

· Múzeá, knihovny a archívy sa otvárajú (obmedzenia: na jedného návštevníka / jednu návštevníčku musí byť k
dispozícii plocha 20 m2). Aj botanické záhrady a zoologické záhrady sú opäť otvorené.

·  Návšteva kultúrnych a športových podujatí je zakázaná. Všetky kultúrne zariadenia ako divadlá, kiná a kabarety sú
zatvorené.
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· Profesné činnosti by sa mali vykonávať mimo pracoviska, ak je to možné. Ak to nie je možné, musia osoby, ktoré
nežijú v spoločnej domácnosti, mať vzdialenosť minimálne 2 metre a nosiť rúško FFP2. Okrem toho sa zamestnanci a
zamestávatelia môžu dohodnúť na prísnejších opatreniach. Okrem toho môžu vstúpiť na miesta výkonu práce
zamestnanci vzdelávacích zariadení, učitelia, zamestnanci v oblasti logistiky, v oblasti styku so zákazníkmi a
v správnych orgánoch, ak buď každých sedem dní absolvujú antigenový test SARS –CoV-2 alebo test na
molekulárne biologickom základe. Ak to nie je možné preukázať, treba nosiť rúško FFP2.

· Gastronomické podniky a jedálne zostávajú zatvorené. Jedlá a nealkoholické nápoje možno vyzdvihnúť od 6:00 do
19:00 hodín alebo ich objednať cez dodávkovú službu. Konzumácia v okruhu 50 metrov je zakázaná.

· Hotely a ubytovacie zariadenia sú zatvorené.
· Platí zákaz vstupu do športových zariadení. Vonku je možné vykonávať len také športy, počas ktorých nedochádza

ku špecifickému športovému kontaktu.
· Platí zákaz vstupu do domovov pre seniorov a domovov opatrovateľskej starostlivosti. Výnimku tvoria ich obyvatelia

a opatrovateľský personál. Návštevy sú povolené maximálne jednej osobe raz do týždňa, povinné je nosenie rúška
FFP2.

· Platí zákaz vstupu do nemocních a opatrovateľských zariadení. Výnimku tvoria ich pacienti a pacientky a osoby,
ktoré sa o nich starajú alebo ktorých treba na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení. Je povolená jedna návšteva
jednej osoby na pacienta/pacientku, ak sú v tomto zariadení hospitalizovaní viac ako 7 dní. Návštevník musí mať
povinne rúško FFP2. Výnimky sú pri návštevách detí, tehotných žien a pacientov a pacientiek, ktoré / ktorí
potrebujú podporu.

· Školy – otváracia doba po semestrálnych prázdninách:
normálna pravidelná prevádzka základných škôl prvého stupňa
2 dňová zmenná prevádzka na druhom stupni I a II.
Povinnosť nosiť rúško (rúško FFP 2 od 14 rokov, ochrana úst a nosa od 6 rokov) a pravidelné testovania.
Podrobnejšie informácie nájdete na:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html

· Na pohreboch je povolených maximálne 50 hostí. Aj tu treba mať vzialenosť od osôb, ktoré nežijú v spoločnej
domácnosti, minimálne 2 metre a nosiť povinne rúško FFP2.

· Za nedodržanie minimálnej vzdialenosti dvoch metrov a povinnosti nosiť rúško FFP2 alebo ochranu úst a nosa
možno uložiť v jednotlivom prípade pokutu EUR 90,00.

ďalšie informácie nájdete na stránke Spolkového
ministerstva sociálnych vecí, zdravia, starostlivosti a
ochrany spotrebiteľa (Bundesministerium für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)


