قوانين جديد کرونا
از  3نوامبر 2020

دولت اتريش برای جلوگيری از شيوع شديد ويروس کرونا ،بخشهای زيادی از زندگی عمومی را محدود می کند .دولت فدرال دومين بستن )لک داون( رابرای
ماه نوامبر تصميم گرفته است .اين قوانين جديد کرونا از سه شنبه  3نوامبر به اجرا در می آيند:



ارتباطات اجتماعی را کاهش داده و در صورت امکان در خانه بمانيد.



در اماکن عمومی حداقل يک متر از افرادی که در يک خانه با ﺷما زندگی نمی کنند فاصله گرفته و دهان و بينی خود را با ماﺳک بپوﺷانيد.



در کل اتريش بين ﺳاعت  8ﺷب تا  6صبﺢ محدوديت خروج وجود دارد .مﻼقات با افراد ديگر يا خروج از خانه ممنوع اﺳت ،مگر برای رفت و آمد به
محل کار ،خريد ضروری ،کمک به ديگران يا ورزش و حرکت در فضای باز.



افراد متﻌلﻖ به حداکثر دو خانواده مجاز به مﻼقات خصوصی هﺳتند.



کليه مراﺳم های خصوصی مانند عروﺳی  ،جﺷن های ﺳالگرد يا تولد ممنوع اﺳت .در مراﺳم دفن حداکثر  50نفر مجاز ﺷرکت می باﺷند .



ورزﺷهای تماﺳی از قبيل فوتبال مجاز نيﺳتند ،اماکن ورزﺷی ﺳرپوﺷيده و همچنين اﺳتخرهای ﺳرپوﺷيده بﺳته می باﺷند )به جز ورزﺷهای حرفه ای(.



رﺳتورانهابه طور کل بﺳته خواهند بود .غذا و نوﺷيدنی را می توان از رﺳتوران تحويل گرفت ويا ازطريﻖ ﺳرويس تحويل ﺳفارش داد.



همه رويدادها کنﺳل می ﺷوند ،تئاترها  ،ﺳينماها و ﺳالن های کنﺳرت بﺳته می باﺷند .کتابخانه ها باز هﺳتند ،فقط يک بازديد کننده در هر  10متر مربع
مجاز اﺳت.



تمام مغازه ها وفروﺷگاها باز می مانند ،هنگام خريد يا انجام کارها ،حداقل فاصله يﻌنی يک مترو پوﺷاندن دهان وبينی با ماﺳک بايد رعايت ﺷود .در هر
 10مترمربع فقط يک مﺷتری مجاز اﺳت .خدماتی مانند آرايﺷگاه ها باز می مانند.



همچنين مدارس دوره اجباری ) (Pflicht-Schulenو مهد کودک ها نيز باز هﺳتند .کودکان می توانند در کﻼﺳها ﺷرکت کرده به مدرﺳه و يا مهد کودک
بروند .دردوره باﻻی دبيرﺳتانها و دانﺷگاه ها از آموزش از راه دور اﺳتفاده می ﺷود.



در خانه های ﺳالمندان فقط هر دو روز يکبار حداکثر يک بازديد کننده در روز برای هر ﺳاکن اجازه مﻼقات دارد )آزمايش منفی يا حفاظت تنفﺳی
اجباری اﺳت(.
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