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انتشار فيروس كورونا في النمسا في افحةكميجري تخفيف إجراءات 

 ظل احتياطات أمنية خاصة.

يتم تحديد األشخاص الذين لديهم مخاطر وبائية منخفضة. يتم  

 ".تعافى و فحص و تلقح هنا: "  G-3استخدام قاعدة 

 تنطبق القواعد التالية على األشخاص الذين تم تطعيمهم:

 

التطعيم األول ساري المفعول من اليوم الثاني والعشرين بعد • 

 أشهر كحد أقصى من وقت التطعيم. 3لمدة  ىألولرعة اجال

 أشهر أخرى. 6الثانية فترة الصالحية لمدة  الجرعةتمدد • 

فقط )على سبيل المثال من  ةواحد جرعةى طتعاللقاحات التي • 

Johnson  &Johnson ) صالحة اعتباًرا من اليوم الثاني والعشرين

 يوم التطعيم.من أشهر  9بعد التطعيم لمدة 

تطعيمهم  قد تم لألشخاص الذين تعافوا بالفعل والذين  بالنسبة• 

 ، فإن التطعيم صالح لمدة تسعة أشهر من وقت التطعيم.

يتم إعفاء األشخاص المتعافين من االلتزام بالفحص لمدة ستة أشهر 

على سبيل المثال ، ف، دلةاأل ودجمع وبعد انتهاء صالحية العدوى. 

 تأكيد الطبيب للعدوى.  تقريرأو  خاص بالعدوىإشعار 

لمدة ثالثة أشهر من  صالحةتحييد األجسام المضادة  تعتبر تقارير

 وقت االختبار.

 االختبارات صالحة لفترات زمنية مختلفة حسب النوع:

 .ةأخذ العين تاريخ ساعة من 72لمدة  صالح PCR فحص • 

 تاريخ ساعة من 48لمدة  ز معتمد صالحكمرالمستضد من قبل فحص • 

 .ةالعين أخذ

االختبارات الذاتية التي يتم تسجيلها في نظام معالجة • 

 ساعة. 24البيانات الرسمي في الواليات الفيدرالية صالحة لمدة 

كما يعتمد فحص نقاط البيع للدخول لمرة واحدةإلى المراكز • 

الرياضية أو المراكز التجارية أو المطاعم أو الفنادق أو أي 

 فعالية.

 مايو ، ينطبق ما يلي: 19اعتباًرا من 

على يود الخروج. يمكنك مغادرة المنزل ال يوجد المزيد من ق• 

 مدار الساعة بدون سبب.

 6أشخاص و  4االجتماعات الخاصة: خالل النهار ، يمكن أن يجتمع • 

 10، ويمكن أن يلتقي  المنزل داخلفي  أطفال دون السن القانونية

 ة في الهواء الطلق. أطفال دون السن القانوني 10أشخاص و 

  وروناكقواعد 

 من 2021.05.19 

 



 

 4تماع جإصباًحا ، ُيسمح فقط ب 5مساًء حتى الساعة  10من الساعة 

 أقصى.كحدتحت السن القانونيةأطفال  6أشخاص و 

في األماكن العامة: حافظ على مسافة أمان ال تقل عن مترين من • 

. FFP2خارج أسرتك أو ارتد قناًعا واقيًا  الذين هم من األشخاص

 وتطعيمهم. فحصهمأيًضا على األشخاص الذين تم شفائهم وينطبق هذا 

. يجب على األطفال الذين تبلغ بدوام كامل جميع المدارس تعمل • 

سنوات فما فوق ارتداء واقي للفم واألنف في المدارس ،  6أعمارهم 

عاًما فما فوق ارتداء  14ويجب على األطفال الذين تبلغ أعمارهم 

 .FFP2قناع 

 طفال المدارس.ألفحص كورونا بانتظام  يتم 

مساًء ، هناك حظر تجول عام لجميع األعمال  10من الساعة ابتداء • 

 الرياضية. المراكز والفعاليات و

في المطاعم والفنادق والمناسبات  إلزامي لضيوفتسجيل ا• 

لخارجية )استثناء في حالة واألنشطة الترفيهية الداخلية وا

الخارجية ، المسابح : مثل حديقة الحيوانات ، المنخفض  التفاعل

 وما إلى ذلك(

 10ُيسمح لمؤسسات تقديم الطعام بفتح أبوابها حتى الساعة • 

 مساًء. 

بزيارةهذه األماكن فقط لألشخاص الذين لديهم إثبات فحص سلبي  ُيسمح 

 (G-3تم تطعيمهم )قاعدة  الذينأو الذين تعافواأو 

بحد أقصى )باستثناء:  أطفال 6وص أشخا 4. ُيسمح( لكل طاولة 

، بحد أقصى  أطفال 10أشخاص باإلضافة إلى  10واألسرة المشتركة( 

 في الهواء الطلق.

 لتسجيل.ب على الضيوف اجي 

مرة أخرى. ُيسمح ى تم فتحها اإلقامة اآلخر نكأماالفنادق و• 

أو تعافوا أو تم  فحصهمبالدخول وتسجيل الوصول لألشخاص الذين تم 

 (.G-3هم )قاعدة تطعيم

 .ب على الضيوف التسجيلجي 

، وحة. عند التسوق أو القيام بمهمة جميع المحالت التجارية مفت• 

مترين على  مسافة أمانواالحتفاظ ب FFP2يجب عليك ارتداء قناع 

 األقل من اآلخرين. 

التباعد المادي ، الحد األقصى لعدد  الحفاظ على للمساعدة في

األشخاص المسموح به في المتاجر هو عميل واحد لكل عشرين قدًما 

 مربًعا.

يمكن تقديم خدمات الجسم )مثل مصفف الشعر ، والتدليك ، • 

أو  ذين تم فحصهمأو ال متعافينوصالونات التجميل( لألشخاص ال

 (. G-3)قاعدة  عيمهمطالذين تم ت

ب جي كذلك .FFP2، يجب عليك أيًضا ارتداء قناع  لةأو عمي كعميل

 لكل عميل. 2م  10 توفر

جميع األلعاب الرياضية ، بما في ذلك الرياضات التي تتطلب • 

االحتكاك الجسدي ، ممكنة مرة أخرى. ال تحتاج إلى ارتداء أقنعة 

 أو الحفاظ على مسافة أثناء التمرين. 

امة )على سبيل المثال كرة يمكن ممارسة الرياضة في األماكن الع

 مسافةال ضرورة للقناع أو  أشخاص ، 10القدم( من قبل ما مجموعه 

 .األمان



 

اللياقة البدنية( إال زكمراال يجوز دخول المنشآت الرياضية )مثل  

 (.G-3أو تعافوا أو تم تطعيمهم )قاعدة  فحصهم ألشخاص الذين تم ل

سيتم فتح المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات )زائر • 

 إلزامي( FFP2متر مربع ، قناع  20واحد لكل 

المرافق الترفيهية مثل حمامات السباحة الخارجية • 

وحدائق الحيوان والحدائق النباتية أو ألعاب الركوب 

 تم أو المتعافين أو فحصهم الذين تم مفتوحة لألشخاص 

  (.G-3)قاعدة  تطعيمهم

والحمامات  المسابح)على سبيل المثال في في الداخل

متًرا مربًعا لكل ضيف في  20الحرارية( يجب توفير مساحة 

 الغرفة المغلقة. 

( ، يجب ةدائريال اللعبة )مثل لعاب التسليةوب أكعند ر

 .ل شخصينكأن يكون هناك مقعد فارغ بين 

 تسجيل العمالء إلزامي في الداخل. 

والمناسبات  الحدائق في حفالتالحفالت الزفاف و• 

المماثلة: ُيسمح بعقد اجتماعات يقل عدد أفرادها عن عشرة 

 أشخاص دون إخطار أو موافقة. 

شخًصا أو أكثر ، ويجب أيًضا  11على  G-3تنطبق قاعدة 

 الصحة المحلية. دائرةاإلبالغ عن ذلك إلى 

في الداخل  FFP2باإلضافة إلى ذلك ، يجب ارتداء قناع  

 والخارج. ال يجوز تقديم المشروبات وتقديم الطعام.

ذات المقاعد لفعاليات شخًصا ، ُيسمح فقط با 51من • 

 المخصصة. 

الصحية  الدائرةيجب أن تتم الموافقة عليها من قبل 

 المحلية. 

في الهواء  3000شخص في الداخل و  1500الحد األقصى هو 

 الطلق.

 لمقاعد.٪ فقط من ا50يجوز شغل  

أشخاص بزيارة دور المسنين ودور رعاية المسنين  3ُيسمح • 

 يوميًا.

 (.G-3)قاعدة  التطعيمأو الشفاءأو  الفحص يجب  

 Covid-19يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لوائح 

الرئيسية لموقع وزارة الصحة الحالية على الصفحة 

 ( التابع لوزارة الصحة)ألماني

Website des Gesundheitsministeriums 
 

 :FFP2متى ترتدي قناع 

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


 

الخدمات )مثل  ن تقديمكأمافي جميع المحالت التجارية و• 

محالت السوبر ماركت ومحالت البقالة والصيدليات والبنوك 

 ومكاتب البريد(

 في أسواق المواد الغذائية واألسواق األخرى• 

في المواصالت العامة وفي جميع محطات المترو وفي • 

 سيارات األجرة والحافالت

الطبية والمستشفيات  العياداتفي قطاع الصحة )مثل • 

 المسنين والمصحات( ودور رعاية

في مباني خدمة المواطنين ، على سبيل المثال في مناطق • 

 االنتظار والمكاتب

 Informationen der Magistratsabteilungenيمكن العثور على معلومات من

 Einrichtungen der Stadt Wienاإلدارات البلدية ومؤسسات مدينة فيينا

 Seite der Stadt Wienعلى الموقع اإللكتروني لمدينة فيينا 
 (.)األلماني
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