Kovid-19 hakkında gerçekler ve bilgiler
22 Kasım 2021 – saat 10:00’a kadar alınan bilgilere göre
22 Kasım 2021 itibari geçerli olanlar:
Evinizde kalın! 🏘
Ancak şu durumlarda istisnalar geçerlidir:
 İşe veya eğitim yerinize gitmeniz gerektiğinde.
 Alışverişe, eczaneye,kozmetik butiğne, postaneye, resmi daireye vs gitmeniz gerektiğinde.
 Yardıma ihtiyacı olan bir kişiye yardım ettiğinizde.
 Sadece tek başınıza tek bir kişiyi görmek istediğinizde ve bu kişiyi normalde de haftada bir kaç kez
gördüğnüzde (örneğin yakın bir arkadaş veya aile bireyi).
 Kısa bir yürüyüş veya tek başınıza temiz havada spor yapmak istediğinizde.
 Evinizde herhangi bir tehlike oluştuğunda (yangın, tehlike,…).



Başka dikkate alınması gereken nedir?
Okullar ve anaokullar açıkır. Okulda maske takılması mecburdur. Ders ile ilgili önemli bilgi size okuldan
verilecektir. Bakım ile ilgili önemli bilgi anaokulu tarafından verilecektir.

 Otobüs, tren, metro, tramvay ve de resmi kapalı alanlarda (örneğin tren istasyonunda)

FFP2-maskesi

kullanılması gerek

 Yabancı insanlarla aranızda en az 2 metre mesafe korumaya özen gösterin. ↔️
 Tüm marketlerde , resmi dairelerde, eczanelerde vs FFP2-maskesi kullanılmak zorundadir.
 Park ve oyun alanları açıktır.




Yüzme havuzları, spor salonları, spor yerleri kapalıdır.
Tiyatrolar, müzeler, sinemalar, mağzalar, berberler/kuaförler vs. kapalıdır.
Caféler ve restoranlar kapalıdır.

 KOVID19-aşısı ile ilgili bilgi 10 farklı dilde mevcuttur: https://zebra.or.at/aktuelles?detailId=91
 Aşı için kayıt olma veya mevcut aşı kampanyaları için termin alma: https://www.impfen.steiermark.at/
 Johnson & Johnson‘un aşısını mı oldunuz? Bu durmuda, 28 gün geçtikten sonra veya daha sonra mRNA-aşı
maddesini içeren bir aşıyla artırıcı aşı olmanız önerilir.
https://www.news.steiermark.at/cms/beitrag/12838015/154271055/

Bu kurallara uymadığınız takdirde yüksek para cezası ödemek zorunda olabilirsiniz.
KOVID kuralları ile ilgili sorularınız olduğunda 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
FFP2-maskesi kullanılmalı.
Başkalarıyla aranızda en az iki 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:

: 1450

: 0800 555 621
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