
 

 
Stadt Wien – Integration und Diversität 

Friedrich-Schmidt-Platz 3, 1080 Wien 
Telefon: +43 1 4000-81510 

post@ma17.wien.gv.at 
 

 17القوي لفيروس كورونا ، سيتم تطبيق لوائح أكثر صرامة اعتبارا من للحد من االنتشار 
 .2020ديسمبر  6حتى تبقى مستمرة . ومن المتوقع أن 2020نوفمبر 

 
 منتصف الليل).  تطبق قيود الخروج طوال اليوم في جميع أنحاء النمسا (من منتصف الليل إلى •

 االستثناءات هي :
 
لقيام بالتسوق األساسي أو لمساعدة اآلخرين أو ،العمل إلى اعلى سبيل المثال ، الذهاب  •

 .في الهواء الطلق تكونممارسة الرياضة وممارسة الرياضة
 
أن تلتقي األسرة مع شخص واحد فقط من منزل آخر (على أيضا" قيود على التواصل : يمكن  تطبق •

 سبيل المثال ، شريك الحياة ، واألقارب األقرب).
 
بيع و محالت  اجات اليومية فقط تبقى مفتوحةمثل محالت السوبر ماركتلالحتيالمحالت التجارية • 
محطات الوقود وتجار السجائر.أوقات والصيدليات والبنوك ومكاتب البريد و الصحية موادال

 مساء. 7صباحا و  6بين الساعة  العمل
 
 دعم.رعايةو  يوجدعلم عن بعد. إذا لزم األمر تنتقل المدارس إلى الت• 
 
 تقدم رياض األطفال الرعاية إذا لزم األمر. •
 
الرعاية. وينطبق هذا أيضا على  يسمح بدخول زائر واحد فقط في األسبوع لكل مقيم في مرافق• 

المستشفيات إذا تمت رعاية المريض ألكثر من أسبوع. هناك استثناءات لألطفال واألشخاص ذوي 
 اإلعاقة والنساء الحوامل.

 
الرياضة ت السباحة الداخلية مغلقة. مرافق ياضية بما في ذلك حماماتظل المرافق الر• 

 االحترافية مستثناة من هذا.
 
 
 طبق ما يلي أيضا:ي
 
 ابق في المنزل إذا أمكن.• 
 
المهمات ، يجب عليك ثناءسبيل المثال عند التسوق أو أفي األماكن العامة المغلقة ، على • 

سافة متر واحد على األقل. ينطبق هذا أيضا إذا كنت ارتداء واقي للفم واألنف والحفاظ على م
 تستخدم وسائل النقل العام.

 
على األقل عن األشخاص الذين ال يعيشون معك في  واحد لعامة ، ابتعد مسافة مترفي األماكن ا• 

 نفس المنزل وارتِد واقيا للفم واألنف.
 
مساء أو  7صباحا و  6بين الساعة المطاعم مغلقة. يمكن استالم األطعمة والمشروبات ال تزال • 

 طلبها عبر خدمة التوصيل.
 
و الذكرى السنوية أو حفالت أعيادالميالد جميع المناسبات الخاصة ، مثل حفالت الزفاف أ• 
 شخصا. 50بحد أقصى ظورة. ال يزال يسمح بالجنازات مح
 
 حفالت الموسيقية مغلقة.. ال تزال المسارح ودور السينما وقاعات التم إلغاء جميع الفعاليات• 
 
 

 الخاص بـمزيد من المعلومات على الموقع 
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