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Din 22 noiembrie 2021 se aplică:
Rămâneți acasă!! 🏘
Exceptând, dacă
 trebuie să vă deplasați la locul de muncă sau la curs.
 trebuie să cumpărați produse alimentare, trebuie să mergeți la farmacie, la medic, fizioterapeut.
 trebuie să ajutați o persoană, care are nevoie de ajutor.
 întâlniți singur/ă persoane singure importante dvs., pe care le vedeți mai des în timpul săptămânii (de ex.: un
prieten bun sau un membru al familiei).
 doriți să faceți o scurtă plimbare sau singur/ă sport în aer liber.
 trebuie să mergeți la o autoritate sau aveți o înfățișare la instanță.
 sunteți amenințat/ă în casa dvs. (de incendiu, pericol...).
Ce altceva este de luat în considerare?

 Școlile și grădinițele sunt deschise. La școală trebuie purtată mască. Informații importante despre predare
obțineți de la școli. Informații importante despre îngrijirea copiilor obțineți de la grădinițe.

 În autobuz, tren, metrou, tramvai și în spațiile publice închise (de ex. sala de așteptare)

trebuie

purtată o mască FFP2.

 Păstrați o distanță minimă de 2 metri față de alte persoane. ↔️
 În toate magazinele , instituții, farmacii etc. trebuie purtată o mască FFP2.
 Parcurile și terenurile de joacă sunt deschise.




Piscinele, sălile de fitness și terenurile de sport sunt închise.
Teatrele, muzeele, cinematografele, magazinele, coafoarele etc. sunt închise.
Cafenelele și braseriile sunt închise.

 Informații despre vaccinul contra COVID19 în zece limbi: https://zebra.or.at/aktuelles?detailId=91
 Înregistrare pentru vaccin sau programări pentru campaniile libere de

vaccinare:

https://www.impfen.steiermark.at/

 Sunteți deja vaccinat cu vaccinul Johnson & Johnson? Atunci se recomandă rapelul cu un vaccin mRNA după 28
de zile sau mai târziu.
https://www.news.steiermark.at/cms/beitrag/12838015/154271055/
Încălcarea acestor reguli poate duce la amenzi mari.
Dacă aveți întrebări legate de regulile COVID, sunați consilierii juridici la ZEBRA.

0316/835630

Criza cu coronavirus 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 mască FFP2
 Păstrați o distanță de cel puțin doi 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: Regulamentul 475 5. privind măsurile de urgență COVID19, Ministerul Sănătății, Decizia BMBWF nr. 2021-0.811.491 (BMBWF/SL I)
RKI, RKÖ

