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 .ابدی یکاهش مای  ژهیو حفاظتی مقرراتکرونا تحت  روسیو وعیش جلوگیری از برایاقدامات مربوط  شیدر اتر
 G (3-G-Regel)-3  قانونگروه تقسیم می شوند. در اینجا از  3 در دارند ینییپا کیولوژیدمیکه خطر اپ یافراد

 (.„geimpft, getestet, genesen“)  "یافته، بهبودتست شده، ن شده"واکسشود:  یم صحبت

 :اعتبار دارند برای افرادی که واکسینه شده اندقوانین زیر 

 ماه می باشد. 3 برای حداکثر اعتباراولین واکسن، از بیست و دومین روز پس از تزریق واکسن مرحله اول 

  می کند اضافهماه دیگر  6زمان اعتبار به واکسن مرحله دوم. 

  مانند جانسون و جانسون( واکسنهایی که یک مرحله ای می باشندJohnson & Johnson)،  از بیست و

 .از روز واکسیناسیون معتبر می باشندبعد ماه  9 کأل برای تزریق واکسندومین روز پس از 

  ماه  9برای افرادی که بهبود یافته و یکبار واکسینه شده اند، واکسیناسیون از زمان تزریق واکسن به مدت
 .معتبر است

به مدت شش ماه پس از گذشت بیماری از دادن آزمایش معاف هستند. به عنوان مدرک، گواهی  افراد بهبودیافته

 کننده یخنث یها یباد یآنتمی باشد. مدرک ویا تأییده پزشک معتبر  Absonderungsbescheidقرنطینه 

neutralisierende Antikörper  آیدمی  حساببه مدت سه ماه  برایاز زمان آزمایش. 

 :اعتباردارند ینوع آنها برای مدت زمان مختلف بر حسبتست ها 

 پی سی ار تست های PCR-Tests  می باشندساعت معتبر  72از زمان نمونه گیری. 

  آنتی ژنتست های Antigentests  ساعت از زمان نمونه گیری  48 مراکز مجازانجام شده اند،توسط که
 .می باشندمعتبر 

 شخصأ انجام داده می شوند که  تست هاییSelbsttests  استان هااطالعات رسمی  جمع آوریدر سیستم و 

behördlichen Datenverarbeitungssystem der Länder   ،می ساعت معتبر  24ثبت می شوند
 باشند.

  تست هایPoint-of-Sale-Tests   یکبار ورود به امکانات ورزشی،  برای تست هانیز ارائه می شود. این
 .مراسم و رویداد اعتبار دارند، رستوران ها، هتل ها یا یک اماکن تجاری

 معتبر می باشند: ریموارد ز یماه م 19از 

 داشتن دلیلی دوباره شبانه روز بدون  دیتوان یمشما  وجود ندارد.  از خانه خروج یبرا یتیمحدودگرید
 منزل خود را ترک کنید.

 و نوجوان وکودک  6و  بزرگسال 4 ند، در فضای سرپوشیدهمی توان در طول روز شخصی: های مالقات 

 4 تجمعصبح فقط  5شب تا  10مالقات کنند. از ساعت  و نوجوان کودک 10 و بزرگسال 10 در فضای باز

 .می باشدمجاز  ونوجوان کودک 6 و حداکثر بزرگسال

 کروناقوانین 
 19.05.2021 از تاریخ



 

  را  یمنیا فاصلهحداقل دو متر از افرادی که در یک خانه با شما زندگی نمی کنند،  :یعموم اماکندر

 زیشده ن نهیو واکس تست شده، افتهیدر مورد افراد بهبود نی. ادیاستفاده کن FFP2از ماسک  ای کنیدرعایت 
 کند. یصدق م

 محیط مدرسهدر  دیسال به باال با 6. کودکان شروع می کنند کار خود را به طور معمول مدارس کلیه 

استفاده کنند.  FFP2از ماسک  دیسال به باال با 14 نوجوانان از و  خود را با ماسک پوشانده ینیدهان و ب
 .انجام می دهندکرونا  روسیو تستبه طور منظم مرتب و دانش آموزان 

  وجود دارد. یو اماکن ورزش دادهای، روکلیه اماکن کار در یعموم منع رفت و آمدشب  10از ساعت 

 فضایاوقات فراغت چه در  یها تیو فعال دادهای، رو، هتل هارستوران هامهمانان  یبرا شرط ثبت نام 
 باز وسر ی، استخرهاباغ وحش مانند: برای کمتر مواردی وجود داردباز )استثنا  یو چه در فضا بسته

 .وجود دارد(رهیغ

 افراد بهبودبرای  فقط ورود به رستوران ها . اجازه باز بودن را دارندشب  10تا ساعت  کلیه رستوران ها 

 4حداکثر  بسته یفضادر  ،زیهر م بر سر .می باشدمجاز (G-Regel-3)شده  نهیواکس ای، تست شده افتهی

( افرادی که در یک خانه مشترک زندگی می کنند ی)به استثنا کودک و نوجوان 6حداکثر  همراه بزرگسال

ثبت نام  دی. مهمانان بامی باشدمجاز و نوجوان کودک  10به اضافه  بزرگسال 10حداکثر باز یفضادر و 
 کنند.

 افراد بهبودبرای  فقط ورود به این اماکن  ارائه دهندگان محل اقامت دوباره باز هستند. ریو سا هتل ها 

 ثبت نام کنند. دیمهمانان با .می باشدمجاز (G-Regel-3)شده  نهیواکس ا، تست شده یافتهی

  ماسک  از دی، بادیباز هستند. هنگام خر مغازه ها فروشگاه ها وکلیهFFP2 و حداقل دو متر  دیاستفاده کن
 ورود به تعداد برای، حداکثرامکان پذیر باشد رعایت این فاصله برای اینکه. فاصله بگیرید گرانیاز د

 .متر مربع می باشد ستیدر هر ب یمشتر کی ،وجود دارد فروشگاه ها

 یسالن ها ، ماساژ،)مانند آرایشگاه ها ارائه دهندگان خدماتی که درآن تماس نزدیک وجود دارد استفاده از 

شما به عنوان  .می باشدمجاز (G-Regel-3)شده  نهیواکس ا، تست شده یافتهی افراد بهبودبرای  فقط ( ییبایز

می  ازیمورد نمحیط آزاد مترمربع  10 برای هر مشتری  .دیاستفاده کن زین FFP2از ماسک  دیبا یمشتر
 .باشد

 استفاده از به  یازیهستند. هنگام ورزش ن ری، دوباره امکان پذیتماس ی، از جمله ورزش هاورزش ها کلیه

می نفر مجاز 10 برای قفس فوتبال( در کل مانند) یعموم اماکن. ورزش در ستین فاصله گرفتن ایماسک 
 یوهایاستود مانند)  یورزش اکنام اجازه ورود به فاصله الزم نمی باشد.  باشد، استفاده از ماسک و گرفتن

اند         شده  نهیواکس ا، تست شده یافتهی بهبود  ی کهافراد برای  فقط ( Fitnessstudios تناسب اندام

(3-G-Regel)  می باشد.امکان پذیر 

 و متر مربع 20 کننده در هر دیبازد 1 تیشوند )محدود یم بازها  یگانیباو ، موزه ها و کتابخانه ها 

 .(ضروری می باشد FFP2ماسک 

 افراد برای  یا مراکز بازی یشناس اهیگ ی، باغ ها، باغ وحش هاسر باز یمانند استخرها یحیتفر ماکنا

استخرهای سر  مانند) بسته اماکن. دردنمی باشباز (G-Regel-3)شده  نهیواکس ا، تست شده یافتهی بهبود
در  در هر اطاقمربع  متر 20 مساحت فضایی به باید هر مهمان ی( برابخارو غیره یپوشیده، حمام ها
 یصندلیک  کنندگان دیبازد نیب دیچرخ فلک( با مانند) یسوار لیوسا در مراکز بازی بادسترس باشد. 

 ست.ا محیط بسته ضروریدر  یمشتربرای  . ثبت نام وجود داشته باشد یخال

  کمتر از ده نفر  جمع های: مشابه یدادهایو روجشن هایی که در حیاط صورت می گیرند ، یعروسمراسم

 دیبا همچنین، باید رعایت شود G (3-G-Regel)-3  قانون به باالنفر  11 ازمجاز است.  دییبدون اطالع و تأ



 

 ماسکاز دیبا، نیشود. عالوه بر ا اطالع داده lokalen Gesundheitsbehörde یبهداشت محل ادارهبه 

FFP2  ستیمجاز ن و خوراکی غذا، یدنینوش پخشاستفاده شود.  باز چه در محیطو در محیط بسته چه. 

  مسئله نی. امی باشندمجاز  ،باشدجای نشست مشخص شده  کهیی مراسم و رویدادها، فقط به باالنفر 51از 

در  افرادتعداد محدودیت شود.  دییتأ lokalen Gesundheitsbehörde  یمحلبهداشت  ادارهتوسط  دیبا

اشغال  می توانندها  یصندلاز  %50. فقط می باشدنفر  3000 ودرمحیط بازنفر  1500حداکثر محیط بسته 
 ند.شو

  دیبا افراد نی. ارا دارند مراکز مراقبتسالمندان و خانه ورود به  اجازه مالقات کننده 3حداکثر روزانه 

 باشند. (G-Regel-3)شده  نهیواکس ا، تست شده یافتهی بهبود

 

وزارت بهداشت  تیدر وب سا یدتوان یرا م Covid-19 ی در رابطه با کرونادر مورد مقررات فعل شتریاطالعات ب

 بیابید.   Website des Gesundheitsministeriums( ی)آلمان

 

 استفاده شود: FFP2 کجا و چه زمانی باید از ماسک

  ،درتمام مغازه ها وفروشگا ها و ارائه دهندگان خدمات )مانند سوپرمارکت ها، فروشگاه های مواد غذایی
 (و غیره پست خانهداروخانه ها، بانک ها، 

  بازارها ریو سا ییمواد غذا یدر بازارها 

 مسافریاتوبوس های ها و در  ی، در تاکسمترو یها ستگاهی، در تمام ایحمل و نقل عموموسائل  کلیهدر 

 ها( شگاهیسالمندان، آسا یها، خانه ها مارستانی، بمطب پزشک مانند)و درمان بهداشت  های بخش کلیهدر 

 انتظار و دفاتر محل، به عنوان مثال در یخدمات شهروند یها ساختمان بخش ها و در 

 نیو موسسات شهر و Informationen der Magistratsabteilungen یشهردار یبخشهادر مورد   اطالعات

Einrichtungen der Stadt Wien نیشهر و تیدر وب سا دیتوان یرا م Seite der Stadt Wien ( ی)آلمان
 بیابید.

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma.html
https://www.wien.gv.at/kontakte/ueberblick.html
https://www.wien.gv.at/

