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În Austria, măsurile pentru prevenirea răspândirii coronavirusului se relaxează 

în condiții speciale de siguranță. Se definesc grupe de persoane care prezintă 

un risc epidemiologic scăzut. În acest context se vorbește de o așa-numită 

regulă 3-G (din germană “geimpft, getestet, genesen“ - persoane vaccinate, 

testate și vindecate). 

Pentru persoanele vaccinate sunt valabile următoarele reguli: 
 

 Prima doză are valabilitate începând cu ziua a 22-a după administrare timp de maxim 

3 luni. 

 A doua doză prelungește valabilitatea cu încă 6 luni. 

 Vaccinurile care sunt administrate într-o singură doză (de ex. Johnson & Johnson) 

au valabilitate începând cu ziua a 22-a după administrare timp de 9 luni în total. 

 În cazul persoanelor vindecate, care au fost vaccinate deja o dată, vaccinarea este 

valabilă nouă luni începând cu ziua administrării vaccinului. 

Persoanele vindecate sunt scutite de obligația de testare timp de șase luni după 

terminarea infecției. Drept dovadă servește, de exemplu, o decizie de izolare sau o 

adeverință medicală care confirmă o infecție. O probă de anticorpi neutralizatori este 

valabilă timp de trei luni de la data testării. 

Valabilitatea testelor variază în funcție de tipul de test ales: 

 Testele PCR sunt valabile 72 de ore de la prelevarea probei. 

 Testele antigen efectuate de un serviciu autorizat sunt valabile 48 de ore de la 

prelevarea probei. 

 Autotestele înregistrate într-un sistem oficial de prelucrare a datelor în landurile 

federale sunt valabile 24 de ore. 

 De asemenea se oferă teste la punctele de vânzare. Acestea sunt valabile o singură 

dată pentru acces la centre sportive, unități comerciale, restaurante, hoteluri sau un 

anumit eveniment. 

 

 

 

 

 

Regulile Corona 

începând cu 19.5.2021 

 



 

Începând cu 19 mai se instituie următoarele măsuri:  
 

 Nu mai există restricții de ieșire din casă. Puteți să ieșiți din casă din nou fără motiv timp 

de 24 de ore din 24.  

 Întâlniri private: În timpul zilei este permis să se întâlnească 4 adulți și 6 copii minori în 

spații interioare, iar 10 adulți și 10 copii minori în aer liber. Între orele 22 și 5 sunt permise 

doar întâlniri între 4 adulți și maxim 6 copii minori.  

 În spațiul public: Mențineți distanța de siguranță de cel puțin doi metri fată de persoane 

care nu trăiesc în aceeași gospodărie cu dumneavoastră și purtați o mască de protecție 

FFP2. Acest lucru este valabil și pentru persoanele vindecate, testate și vaccinate. 

 Toate școlile vor funcționa din nou în mod normal. De la vârsta de 6 ani copiii trebuie să 

poarte o protecție de nas și gură la școală, iar de la vârsta de 14 ani o mască de protecție 

FFP2. Elevele și elevii vor fi testați periodic pentru a vedea dacă sunt infectați cu 

coronavirus.  

 Ora 22 este ora generală de închidere pentru toate unitățile, evenimentele și centrele 

sportive. 

 Există o obligație de înregistrare pentru oaspeți în gastronomie, la hotel, pentru 

evenimente și în facilitățile de recreere, atât în ambiente interioare, cât și exterioare 

(excepții cu puțina interacțiune socială: de ex. grădini zoologice, ștranduri etc.) 

 

 Unitățile de gastronomie pot rămâne deschise până la ora 22. Vor avea acces numai 

persoane testate, vindecate sau vaccinate (regula 3-G). În interior sunt permise maxim 4 

adulți cu cel mult 6 copii la o masă (excepția: persoane care provin din aceeași 

gospodărie), iar afară maxim 10 adulți plus 10 copii. Oaspeții trebuie să se înregistreze. 

 Hotelurile și celelalte unități de cazare sunt din nou deschise. Accesul și check-in-ul se 

permite numai persoanelor testate, vindecate sau vaccinate (regula 3-G). Oaspeții 

trebuie să se înregistreze. 

 Toate magazinele sunt deschise. Dacă mergeți la cumpărături sau aveți niște 

comisioane de făcut, trebuie să purtați o mască de protecție FFP2 și să mențineți o 

distanță de cel puțin doi metri față de ceilalți. Pentru a sprijini distanțarea fizică, numărul 

maxim de persoane admise în magazine trebuie să nu fie mai mare decât un singur client 

pentru fiecare douăzeci de metri pătrați. 

 Serviciile care presupun apropiere fizică (de ex. frizer, masaj, saloane de înfrumusețare) 

pot fi oferite numai persoanelor vindecate, testate sau vaccinate (regula 3-G). 

Dumneavoastră ca clientă sau client trebuie, în plus, să purtați o mască de protecție 

FFP2. Trebuie să fie disponibili 10 m2 pentru fiecare clientă sau client. 

 Toate disciplinele sportive, chiar și sporturile de contact, sunt din nou permise. În 

timpul desfășurării activității sportive nu este necesar să purtați o mască sau să 

mențineți distanța. În spațiul public (de ex. într-o cușcă de fotbal), sportul poate fi 

practicat de 10 peroane în total fără obligația de a purta mască de protecție și de a 

menține distanța. Accesul la centrele sportive (de ex. studiourile de fitness) este permis 

numai persoanelor testate, vindecate sau vaccinate (regula 3-G).   



 

 Muzeele, bibliotecile și arhivele deschid (limitare la o singură vizitatoare/un singur 

vizitator pentru fiecare douăzeci de metri pătrați, obligația de a purta măști de protecție 

FFP2). 

 Facilitățile de recreere, cum ar fi piscinele din aer liber, parcurile zoologice, grădinile 

botanice sau atracțiile din parcurile de distracție, sunt deschise pentru persoane testate, 

vindecate sau vaccinate (regula 3-G). În spațiile interioare (de ex. piscine din spații 

închise și băi termale) trebuie să fie disponibilă o suprafață de douăzeci de metri pătrați 

pentru fiecare oaspete în respectivul spațiu închis. În cazul atracțiilor din parcurile de 

distracție (de ex. carusel) trebuie să rămână câte un loc gol între vizitatori. Înregistrarea 

clientelor și clienților este obligatorie pentru spații interioare. 

 Nunți, petreceri în grădină și alte asemenea activități: Adunările de până la zece 

persoane sunt permise fără anunț prealabil sau aprobare. De la un număr de 11 persoane 

se aplică regula 3-G, în plus astfel de evenimente trebuie anunțate în prealabil 

autorităților locale de sănătate. De asemenea, trebuie să fie purtată o mască de 

protecție FFP2 atât în spațiile interioare, cât și în aer liber. Servirea mâncărurilor și a 

băuturilor nu este permisă.  

 Începând cu un număr de 51 de persoane se permit evenimente doar cu locuri pe scaun 

atribuite în prealabil. Aceste evenimente trebuie aprobate de autoritatea locală de 

sănătate. Limitele maxime sunt 1.500 de persoane în spațiile interioare și 3.000 în aer 

liber. Doar 50% din locurile pe scaun au voie să fie ocupate.  

 În centrele pentru persoane în vârstă și pentru îngrijire și asistență sunt permise până 

la 3 vizitatoare sau vizitatori pe zi pentru fiecare persoană. Aceștia trebuie să fie testați, 

vindecați sau vaccinați (regula 3-G).  

 

Alte informații în legătură cu dispozițiile actuale anti-Covid-19 pot fi găsite pe 

pagina de internet a Ministerului Sănătății (în limba germană) Site-ul 

Ministerului Sănătății 

 

 
Unde trebuie să purtați o mască de protecție FFP2: 

 în toate magazinele și unitățile prestatoare de servicii (de ex. supermarketuri, 

magazine alimentare, farmacii, bănci, oficii poștale) 

 pe piețele de produse alimentare și alte piețe 

 în transportul în comun, în toate stațiile de metrou, în taxiuri și autocare 

 în sectorul sănătății (de ex. cabinete medicale, spitale, centre de îngrijire și asistență, 

sanatorii) 

 în oficii pentru cetățeni, de ex. în zonele de așteptare și în birouri 

Informații cu privire la secțiile administrației orășenești și Instituțiile Orașului Viena pot fi 

găsite pe Site-ul Orașului Viena  Seite der Stadt Wien (în limba germană).  
 

 

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


 

 


