قواعد كورونا

من  17نوفمبر 2020

للحد من اﻻنتشار القوي لفيروس كورونا  ،سيتم تطبيق لوائح أكثر صرامة اعتبارا من 17
نوﻓﻤبر  .2020ومن الﻤتوقع أن تبقى مستﻤرة ﺣتى  6ديسﻤبر .2020
• تطبق قيود الخروج طوال اليوم في جميع أنحاء النمسا )من منتصف الليل إلى منتصف الليل(.
اﻻستثناءات هي :
• على سبيل المثال  ،الذهاب إلى الﻌمل ،ا لقيام بالتسوق اﻷساسي أو لمساعدة اﻵخرين أو
ممارسة الرياضة وممارسة الرياضةتكون في الهواء الطلق.
• تطبق أيضا" قيود على التواصل  :يمكن أن تلتقي اﻷسرة مع شخص واحد فقط من منزل آخر )على
سبيل المثال  ،شريك الحياة  ،واﻷقارب اﻷقرب(.
• المحﻼت التجارية لﻼحتي اجات اليومية فقط تبقى مفتوحةمثل محﻼت السوبر ماركت و محﻼت بيع
المواد الصحية والصيدليات والبنوك ومكاتب البريد ومحطات الوقود وتجار السجائر.أوقات
الﻌمل بين الساعة  6صباحا و  7مساء.
• تنتقل المدارس إلى التﻌلم عن بﻌد .إذا لزم اﻷمر يوجد رعايةو دعم.
• تقدم رياض اﻷطفال الرعاية إذا لزم اﻷمر.
• يسمح بدخول زائر واحد فقط في اﻷسبوع لكل مقيم في مرافق الرعاية .وينطبق هذا أيضا على
المستشفيات إذا تمت رعاية المريض ﻷكثر من أسبوع .هناك استثناءات لﻸطفال واﻷشخاص ذوي
اﻹعاقة والنساء الحوامل.
• تظل المرافق الرياضية بما في ذلك حماما ت السباحة الداخلية مغلقة .مرافق الرياضة
اﻻحترافية مستثناة من هذا.
يطبق ما يلي أيضا:
• ابق في المنزل إذا أمكن.
• في اﻷماكن الﻌامة المغلقة  ،على سبيل المثال عند التسوق أو أﺛناءالمهمات  ،يجب عليك
ارتداء واقي للفم واﻷنف والحفاظ على مسافة متر واحد على اﻷقل .ينطبق هذا أيضا إذا كنت
تستخدم وسائل النقل الﻌام.
• في اﻷماكن الﻌامة  ،ابتﻌد مسافة متر واحد على اﻷقل عن اﻷشخاص الذين ﻻ يﻌيشون مﻌك في
د واقيا للفم واﻷنف.
نفس المنزل وارتِ
• ﻻ تزال المطاعم مغلقة .يمكن استﻼم اﻷطﻌمة والمشروبات بين الساعة  6صباحا و  7مساء أو
طلبها عبر خدمة التوصيل.
• جميع المناسبات الخاصة  ،مثل حفﻼت الزفاف أو الذكرى السنوية أو حفﻼت أعيادالميﻼد
محظورة .ﻻ يزال يسمح بالجنازات بحد أقصى  50شخصا.
• تم إلغاء جميع الفﻌاليات  .ﻻ تزال المسارح ودور السينما وقاعات الحفﻼت الموسيقية مغلقة.
مزيد من المﻌلومات على الموقع الخاص بـ
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