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Për të frenuar përhapjen e fortë të virusit Korona, nga 17 nëntori do të zbatohen rregulla më të rrepta, 2020. 
Këto pritet të qëndrojnë në fuqi deri më 6 dhjetor 2020. 

 Kufizimet e daljes gjatë gjithë ditës zbatohen për të gjithë Austrinë (nga ora 00 deri ne ora 24). Përjashtimet 
janë, për shembull, udhëtimi në punë, për blerje thelbësore, për të ndihmuar të tjerët ose për sporte dhe 
ushtrime jashtë. 

 Kufizimet e kontaktit zbatohen gjithashtu: një familje duhet të takohet vetëm me një person nga një familje 
tjetër (për shembull, partneri i jetës, ose me të afërmit e ngushtë). 

 Vetëm dyqanet për nevoja ditore mbeten të hapura. Si për shembull supermarkete (shitoret për ushqime), 
farmaci (barnatoret), banka, posta, pikat e karburanti dhe trafikat. Koha e mundshme e hapjes është nga ora 
6:00 deri në orën 19:00. 

 Shkollat kalojnë në mësimin në distancë (On Line). Nëse është e nevojshme, ka përkujdesje për femijët. 
 Kopshtet e fëmijëve gjithashtu ofrojnë përkujdes nëse është e nevojshme. 
 Në shtepitë e kujdesit (azili për pleqtë etj.) për çdo banor lejohet vetëm një vizitor në javë. Kjo vlen edhe në 

spitale nëse pacienti do të qëndrrojë për më shumë se një javë. Përjashtime bëhen vetëm për fëmijët, 
personat me aftësi të kufizuara dhe gratë shtatzëna. 

 Objektet sportive, përfshirë pishinat e mbyllura, mbeten të mbyllura. Përjashtohen nga kjo hapësirat e 
sporteve profesionale. 

 
Me rëndësi që Vlen si nëvijim: 

 
 Nëse është e mundur qëndroni në shtëpi. 
 Në hapësira të mbyllura publike, për shembull kur bëni pazar ose kur kryeni ndonji punë, duhet të keni 

mbrojtje (maskë) në gojë dhe hundë dhe  mbani një distancë minimale prej një metri. Kjo vlen edhe nëse 
përdorni transport publik.  

 Nëse qëndrroni në vende publike, mbani të paktën qëndrroni një metër larg njerëzve që nuk jetojnë në 
shtëpinë tuaj me ju  dhe mbani mbrojtje (maskë) në gojë dhe hundë. 

 Gastronomia dhe restorantet mbeten të mbyllura. Ushqimi dhe pijet mund të merren nga ora 6:00 deri në 
orën 19:00, ose të porositen përmes shërbimit të shpërndarjes-dorëzimit. 

 Të gjitha ngjarjet private, si dasmat, përvjetoret ose festat e ditëlindjes, janë të ndaluara. Funeralet ende 
lejohen, me maksimumim  50 persona. 

 Të gjitha evenimentet-ngjarjet janë anuluar. Teatrot, kinematë dhe sallat e koncerteve mbeten të mbyllura. 
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