Kovid-19 hakkında gerçekler ve bilgiler
17 Mayıs 2021 - saat 10:00’a kadar alınan bilgilere göre
19 Mayıs 2021 itibaren geçerli olanlar:






Dışarı çıkmak bütün gün serbesttir.
Dışarıda en az iki metrelik mesafe diğer insanlarla aranızda olması gerek.
Resmi kapalı alanlarda, diğer insanlarla aranızda en az iki metrelik mesafe olması ve de FFP2-maskesi kullanılması
gerek.
Dışarıda yapılan buluşmalarda en fazla 10 kişi (artı 10 çocuk) serbesttir. Dışarıda en az iki metre mesafe



korunması gerek.
Resmi kapalı alanlarda en fazla 4 kişi (artı 6 çocuk) buluşabilir. Özel evlerde (örneğin arkadaş veya aile bireyleri
misafirliye geldiğinde) hijyen kurallarına uyulması ve mesafe korunması gerek.




Otobüs, tren, metro, tramvay
ve de duraklarda FFP2-maskesi
kullanılması mecbur.
Okullar 17 Mayıs itibaren yine tamamen açık olacak. Okul tarafından tüm bilgi verilecektir.



Tüm mağzalarda








, danışma yerlerinde, resmi dairelerde, müzelerde, kütüphanelerde ve benzer yerlerde

FFP2-maskesi
kullanılması ve de en az iki metrelik mesafe korunması gerek.
Restoranlar, cafeler, oteller, sinemalar, tiyatrolar, spor salonları, berberler/kuaförler, masaj salonları ve benzeri
açıktır.
Restoranlara, cafelere, otellere, sinemalara, tiyatrolara, spor salonlarına, berberlere/kuaförlere, masaj salonlarına
giriş için 3 olanakdan birini yerine getirmelisiniz:
o Test edilmiş: Kovid-19 PCR testi veya Kovid-19 antigen testi (Test son 48 saat içerisinde yapılmış olması gerek.

o

Test sonucu girişde gösterilmesi gerek.)
Aşı olmuş: Kovid-19 koruma aşısı (olduğunuza dair ispat, birinci aşıdan sonra, 22inci gün itibaren geçerlidir

o

 sarı aşı kartı veya başka aşı kartı veya elektronik aşı kartının verileri ile).
İyileşmiş: Kovid-19 hastalığını geçirdiğinize dair doktor raporu olması gerek (hastalık son 6 aydan fazla zaman

geride olmaması şartıyla).
Restoranlara, cafelere, otellere, sinemalara, tiyatrolara, spor salonlarına, berberlere/kuaförlere, masaj salonlarına
girerken FFP2-maskesi takılması gerek.
Ücretsiz test imkanları test merkezlerinde ve bir çok eczanelerde mevcuttur: https://www.testen.steiermark.at/
Kovid-19 koruma aşısı hakkında 10 dilde bilgi: https://zebra.or.at/aktuelles?detailId=91

Mesafe korunmadığı zaman yüksek para cezaları kesilebilir..
Maske takılmadığında yüksek para cezaları kesilebilir.
Lockdown kuralları ile ilgili sorularınız varsa ZEBRA hukuk danışmanlığını arayın.

0316/835630

Corona virüs krizi daha geçmemiştir. Korona virüsünden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?
 Toka yapmak, sarılmak, öpücük vermek yok
 Öksüren ve/veya hapşuran insanlarla görüşmek yok
 Sıkca sabunla eller yıkanmalı
 Hapşururken veya öksürürken ağız, dirsek içine tutulmalı
 Ağız-burun-maskesi kullanılmalı
 Başkalarıyla aranızda en az 2 metre mesafe bırakılmalı
Hastalandığınızda kim yardım eder?





Ateşlendiğinizde veya öksürdüğünüzde: ev doktorunuzu arayın!
Koronavirüs belirtileriniz olduğunda (ateş, öksürük, nefes darlığı, solunum sorunları) sağlık hatını arayın:
Koronovirüsü ile ilgili genel bilgi için veya aşı ile ilgili sorularınız olduğunda AGES’i arayın
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