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Korona Virüsünün Avusturya’da yayılmasını kısıtlamak için alınan önlemler, özel 

güvenlik tedbirleri uygulanarak gevşetilecektir. Epidemiyolojik riski düşük olan 

kişiler belirlenecek. Bu durumda 3-G-kuralından (3-G-Regel) bahsedilmektedir: 

„geimpft, getestet, genesen“ (yani “aşılanmış, test edilmiş, iyileşmiş). 

 

Aşı olmuş kişiler için aşağıda belirtilen düzenlemeler geçerlidir: 
 Birinci doz aşılaması 1. aşıdan sonraki 22. günden itibaren geçerlidir ve aşı olunduktan 

sonra en fazla 3 ay boyunca geçerliliğini korur. 

 İkinci doz aşılaması bahsi geçen bu geçerlilik süresini 6 ay daha fazla uzatır. 

 Sadece tek bir doz aşılaması öngörülmüş olan aşılarda (örneğin: Johnson & Johnson), 

aşı yapıldıktan sonraki 22. günden itibaren 9 ay boyunca geçerliliğini korur. 

 Hastalığı iyileşerek atlatmış olan kişiler, eğer şimdiye kadar sadece tek sefer aşı 

oldularsa, bu tek seferlik doz aşılaması bu iyileşmiş kişiler için aşı oldukları andan 

itibaren dokuz ay boyunca geçerlidir. 

 

İyileşmiş kişiler enfeksiyonu atlattıktan sonra altı ay boyunca test zorunluluğundan muaf 

tutulur. Bunu kanıtlayan belgeler, resmi bir ayrı tutulma kararı (Absonderungsbescheid) veya 

doktor tarafından enfeksiyona dair onay belgesi. Nötralize eden antikorların mevcut 

olduğuna dair bir kanıt ise, antikor testi yapıldıktan sonra üç ay boyunca geçerlidir. 

 

Testler ise, türlerine göre farklı süreler için geçerlidir: 

 PCR-Testleri, salgı örneklerin alındığı andan itibaren 72 saat geçerlidir. 

 Resmi kurum tarafından izinli olan Antijen-Testleri, salgı örnekleri alındığı andan 

itibaren 48 saat boyunca geçerlidir. 

 Kendinizin gerçekleştirdiği testler ise, resmi makamlarca verileri toplama sistemine 

bağlı bulunuyorsa, 24 saat boyunca geçerlidir. 

 Point-of-Sale-Testleri (Satış-Noktası-Testleri) de mevcuttur. Bunlar tek seferlik geçerli 

olup, spor tesislerine, iş yerlerine, restoranlara, otellere veya bir 

organizasyona/gösteriye giriş yapılabilmesi için öngörülmüştür. 
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19 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olanlar:  
 Sokağa çıkma kısıtlamaların hepsi kaldırılmıştır. Artık herhangi bir sebep veya gerekçe 

göstermeden, istediğiniz her saatte evden çıkma hakkına sahipsiniz.  

 Özel buluşmalar: Gündüzleri kapalı alanlarda 4 kişi ve 6 küçük çocuk bulunabilir, açık 

alanlarda ise 10 kişi ve 10 küçük çocuk aynı anda buluşabilir. Akşam saat 22:00’den sabah 

saat 5:00’e kadar sadece 4 yetişkin ve en fazla 6 küçük çocuğun aynı anda buluşmasına 

izin verilmiştir.  

 Kamusal alanlarda: Kendi hanenizin dışında olan kişilere en az iki metrelik bir güvenlik 

mesafesi tutmalısınız veya FFP2-Koruma-Maskesi taşıyınız. Bu kural iyileşmiş, test edilmiş 

ve aşı olmuş kişiler için de geçerlidir. 

 Tüm okullar düzenli ve normal uygulamalı eğitime geçecektir. 6 yaş üzeri çocuklar Ağız-

Burun-Koruma-Maskesi taşımalılar, 14 yaş üzeri öğrenciler ise FFP2-Maskesi taşımalıdırlar. 

Öğrenciler düzenli şekilde Korona-Virüse yönelik test edileceklerdir.   

 Saat akşam 22:00’de genel olarak tüm işletmeler, organizasyonlar ve spor merkezleri için 

dükkan kapama saati belirlenmiştir.  

 Gastronomi, otelcilik, organizasyonlar ve serbest zaman işletmelerine gelen ziyaretçilerin, 

kapalı ve açık alanda (iletişim ve interaksiyon oranı düşük olan yerler hariç, örneğin: 

hayvanat bahçesi, açık hava havuzları, vs.) kayıt zorunluluğu vardır.  

 

 Gastronomi-işletmeleri saat akşam 22:00’ye kadar açık kalabilirler. Ancak test edilmiş, 

iyileşmiş veya aşı olmuş kişilerin (3-G-Kuralı) lokaller ve mekanları ziyaret etme hakkı 

vardır. Kapalı alanda her bir masada en fazla 4 kişi oturabilir ve yanlarında en fazla toplam 

6 çocuk bulunabilir (aynı haneden olanlar hariç, onlara izin var), açık alanlarda ise en fazla 

10 kişi bir araya gelebilir ve de ek olarak 10 çocuk. Misafirler/ziyaretçiler kayıt yapmak 

zorundadırlar.    

 Oteller ve başkaca konaklama işletmeleri yeniden açabilirler. Mekanlara ayak basmak ve 

konaklama yerine check-in/kayıt yapmak sadece test edilen, iyileşen veya aşı olmuş olan 

kişilere izinli olacak (3-G-Kuralı). Ziyaretçiler kayıt olmak zorunda olacaklar. 

 Tüm dükkanlar açık olacaktır. Alışverişe gittiğinizde veya başkaca ihtiyaçlar gidermeniz 

gerektiğinde, FFP2-Maskesi taşımak zorundasınız ve başka insanlara en az iki metrelik bir 

mesafe korumanız gerekmektedir. Fiziksel mesafenin korunmasını desteklemek ve 

dükkandaki kişi sayısını düzenlemek için, dükkanlarda her bir yirmi metrekare alana en 

fazla bir müşteriye izin verilmektedir. 

 Yakın beden temaslı hizmetler (örneğin: kuaför, masaj, güzellik salonları) sadece iyileşmiş, 

test edilmiş veya aşı olmuş kişilere sunulabilmektedir (3-G-Kuralı). Siz ayrıca müşteri olarak 

FFP2-Maskesi taşımak zorundasınız. Her bir müşteri için en az 10m2’lik alan gereklidir. 

 Tüm spor türleri, yakın temaslı spor türleri de dahil, tekrardan mümkün olmuştur. Spor 

esnasında maske taşıma ve mesafe kuralına uyma zorunluluğunuz artık kalmadı. Açık 

havada/alanda (örneğin: futbol kafesinde) toplam 10 kişi spor yapabilir, maske ve mesafe 

zorunluluğu yoktur. Kapalı spor alanlarına (örneğin: fitness/spor salonlarında) sadece test 

yapmış, iyileşmiş veya aşı olmuş kişiler (3-G-Kuralı) ayak basabilir/kullanabilir.  



 

 Müzeler ve Kütüphaneler ile ilgili kütüphaneler ve arşivler açılacaktır (Kısıtlama durumu 

söz konusu: her bir 20m2 alan için tek 1 ziyaretçi, ayrıca FFP2-Maske zorunluluğu mevcut). 

 Serbest zaman işletmeleri olan açık hava yüzme yerleri, hayvanat bahçeleri, botanik 

bahçeler veya luna parkı gibi atraksiyon parkları test edilmiş, iyileşmiş veya aşı olmuş kişiler 

için (3-G-Kuralı) açıktır. Kapalı alanlarda (örneğin: yüzme havuzları ve spa/kur yerleri) 

ziyaret edildiğinde, her bir ziyaretçi için 20m2’li bir alan her bir kapalı alanda tahsis 

edilmeli. Atraksiyonlu parklar hususundaki kurallar (örneğin: atlı karınca / karusel gibi), 

ziyaretçilerin arasında bir oturma yeri boşta bırakılması gerektiğini belirtiyor. Kapalı 

alanlarda müşterilerin kayıtları şarttır. 

 Düğünler, bahçe partileri ve benzeri organizasyonlar için: en fazla 10 kişinin bir araya 

gelmesi hususunda resmi beyan veya izin gerekli değildir. 11 kişiden itibaren 3-G-Kuralı 

geçerli olmaktadır, ayrıca bunun yanı sıra bölgedeki sağlık kurumuna 

(Gesundheitsbehörde) resmi bildiri yapılmalıdır. Bu gibi organizasyonlarda gerek kapalı 

alanlarda, gerek açık alanlarda FFP2-Maske taşıma zorunluluğu mevcuttur. Yiyecek ve 

içecek sunmak yasaktır.   

 51 kişiden itibaren izin verilen kapsamlı organizasyonlar sadece oturma yerleri tayin 

edilerek mümkündür. Bu tür organizasyonlar bölgenin sağlık kurumunun izniyle 

mümkündür ancak. En fazla izin verilen kişi sayısı kapalı alanda 1.500 kişi ve açık alanda 

3.000 kişi olmaktadır. Bu durumda oturma yerlerinin sadece %50 si kullanılabilir, yani geri 

kalan oturma alanlarının %50si boş bırakılmalı.  

 Yaşlı ve bakım evlerinde her bir bakım evinde bulunan kişiyi günde en fazla 3 kişi ziyarete 

gelebilir. Bu ziyaretçiler test edilmiş, iyileşmiş veya aşılanmış olmalı (3-G-Kuralı).  

 

Kovid-19-kuralları hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde, Avusturya 

Sağlık Bakanlığının ana sayfasından ulaşmanız mümkündür (Almanca dilinde). 
 

Ne zaman FFP2-Maskesi taşımanız gereklidir: 

 Tüm dükkanlar ve hizmet yerleri/işletmelerinde (örneğin: marketlerde, gıda maddesi 

satan dükkanlarda, eczanelerde, bankalarda, postanelerde) 

 Gıda ürünleri satan pazarlarda ve diğer tür pazarlarda.  

 Toplu taşıma araçlarında, tüm metro garlarında, taksilerde ve seyahat otobüslerinde  

 Sağlık sektöründeki alanlarda (örneğin: doktor muayenehanelerinde, hastanelerde, 

bakım evlerinde, sanatoryumlarda) 

 Vatandaşa hizmet binalarında, örneğin bekleme salonlarında ve büro odalarında.  

Belediye Dairelerinde Bilgilendirme ve Viyana Şehri Belediyesinin resmi kurumları 

hususunda bilgileri Seite der Stadt Wien (Viyana Şehri Belediyesi’nin sayfası) (Almanca).  

 

 

 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
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