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Puteți ieși toată ziua.
În aer liber trebuie păstrată o distanță de cel puțin doi metri față de ceillalți.
În spațiile publice închise trebuie păstrată o distanță de cel puțin doi metri de față de ceillalți și trebuie purtată o
mască FFP2.
În aer liber sunt permise întâlniri cu maximum 10 persoane (plus 10 copii). În aer liber trebuie păstrată o distanță



de cel puțin doi metri.
În spațiile publice închise se pot întâlni maximum 4 persoane (plus 6 copii). În zona privată (de exemplu, vizită la
prieteni și familie) trebuie respectate regulile de igienă și distanță.




În autobuz, tren, metrou, tramvai și stații
trebuie purtată o mască FFP2.
Școlile se deschid din nou pe 17 mai. Toate informațiile le puteți obține de la școală.



În toate magazinele




și trebuie păstrată o distanță de cel puțin doi metri.
Sunt deschise hanurile, cafenelele, hotelurile, cinematografele, teatrele, sălile de fitness, coaforile, maseurii etc.
Pentru o vizită la hanuri, cafenele, săli de fitness, coafori, maseuri etc. trebuie să îndepliniți un G al regulii 3-G:
o Testat (getestet): test PCR-COVID19 sau test Antigen-COVID19 (testul trebuie să fi fost făcut în ultimele 48

o
o




, centrele de consiliere, instituții, muzee, biblioteci etc. trebuie purtată o mască FFP2

de ore. Rezultatul testului trebuie prezentat în timpul vizitei.)
Vaccinat (geimpft): vaccinarea COVID19 (dovada vaccinării este valabilă din a 22-a zi de la primul vaccin 
se acceptă carnetul galben de vaccinări sau un card de vaccinări sau datele din pasaportul digital de
vaccinare.)
Vindecat (genesen): certificat de la medic după vindecare pentru pacienții care au fost infectați cu COVID19

(boala nu trebuie să fi avut mai mult de 6 luni în urmă).
La intrarea în hanuri, cafenele, hoteluri, cinematografe, teatre, săli de fitness, coafori, maseuri etc., trebuie purtată
o mască FFP2.
Posibilități de testare gratuită sunt în centrele de testare și în farmacii: https://www.testen.steiermark.at/
Informații despre vaccinul contra COVID19 în zece limbi: https://zebra.or.at/aktuelles?detailId=91

Sunt amenzi mari, dacă nu păstrați distanță.
Sunt amenzi mari, dacă nu purtați mască.
Dacă aveți întrebări despre regulile „lockdown“, sunați consilierii juridici la ZEBRA.

0316/835630

Criza încă nu s-a terminat. Cum vă protejați împotriva virusului corona?
 Fără strângeri de mână, îmbrățișări sau sărutări
 Evitați contactul cu persoanele care tușesc și/sau strănută
 Spălați-vă des mâinile cu săpun
 Strănutați sau tușiți în pliul cotului
 Purtați o mască FFP2
 Păstrați o distanță de cel puțin 2 metri față de ceillalți.
Cine vă ajută, dacă sunteți bolnav/ă?

 Dacă aveți febră sau tușiți: sunați-vă medicul de familie!
 La primele semne de infectare cu virusul corona (febră, tusă, dificultăți de respirație, tulburări respiratorii)
: 1450/numărul de sănătate

 Informații generale despre virusul corona și întrebări legate de vaccin

: 0800 555 621/AGES

Sursa: 214.VO: COVID19 ordonanță privind deschiderea, Ministerul Sănătății, RKI, RKÖ, Ministerul Educației

