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رای اتريش برای جلوگيری از شيوع شديد ويروس کرونا، بخشهای زيادی از زندگی عمومی را محدود می کند. دولت فدرال دومين بستن (لک داون) رابدولت 

 نوامبر به اجرا در می آيند: 3ماه نوامبر تصميم گرفته است. اين قوانين جديد کرونا از سه شنبه 
 
 

 بمانيد خانه در امکان صورت در و داده کاهش را اجتماعی ارتباطات. 
 بپوشانيد ماسک با را خود بينی و دهان و  گرفته فاصله کنند نمی زندگی شما با خانه يک در که افرادی از متر يک حداقل عمومی اماکن در. 
 به آمد و رفت برای مگر است، ممنوع خانه از خروج يا ديگر افراد با مالقات. دارد وجود خروج محدوديت صبح 6 تا شب 8 ساعت بين اتريش کل در 

 .باز فضای در حرکت و ورزش يا ديگران به کمک ضروری، خريد کار، محل
 هستند خصوصی مالقات به مجاز خانواده دو حداکثر به متعلق افراد. 
 باشند می شرکت مجاز نفر 50 حداکثر دفن مراسم در .است ممنوع تولد يا سالگرد های جشن ، عروسی مانند خصوصی های مراسم کليه . 
 ای حرفه ورزشهای جز به( باشند می بسته سرپوشيده استخرهای همچنين و سرپوشيده ورزشی اماکن نيستند، مجاز فوتبال قبيل از تماسی ورزشهای.( 
 داد سفارش تحويل سرويس ازطريق ويا گرفت تحويل رستوران از توان می را نوشيدنی و غذا. بود خواهند بسته کل طور رستورانهابه. 
 مربع متر 10 هر در کننده بازديد يک فقط هستند، باز ها کتابخانه .باشند می بسته کنسرت های سالن و سينماها ، تئاترها شوند، می کنسل رويدادها همه 

 .است مجاز
 هر در. شود رعايت بايد ماسک با وبينی دهان پوشاندن مترو يک يعنی فاصله حداقل کارها، انجام يا خريد هنگام مانند، می باز وفروشگاها ها مغازه تمام 

 .مانند می باز ها آرايشگاه مانند خدماتی. است مجاز مشتری يک فقط مترمربع 10
 اجباری دوره مدارس همچنين )Pflicht-Schulen( کودک مهد يا و مدرسه به کرده شرکت کالسها در توانند می کودکان. هستند باز نيز ها کودک مهد و 

 .شود می استفاده دور راه از آموزش از ها دانشگاه و دبيرستانها باالی دردوره. بروند
 تنفسی حفاظت يا منفی آزمايش( دارد مالقات اجازه ساکن هر برای روز در کننده بازديد يک حداکثر يکبار روز دو هر فقط سالمندان های خانه در 

 .)است اجباری
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