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من أجل منع االنتشار القوي لفيروس كورونا ، تقيد النمسا أجزاء 
 كبيرة من الحياة العامة.

قررت الحكومة الفيدرالية اإلغالق الثاني لشهر نوفمبر. تسري  
  نوفمبر: 3قواعد الكورونا الجديدة هذه اعتبارا من الثالثاء 

 
 التقليل من االتصاالت االجتماعية والبقاء في المنزل قدر اإلمكان.• 
مترا واحدا على األقل عن  اإلبتعادفي األماكن العامة ،• 

واقيا  يعيشون معك في نفس المنزل وارتداء األشخاص الذين ال
 للفم واألنف.

صباحا هناك قيود على الخروج في جميع  6مساء و  8بين الساعة • 
 أنحاء النمسا.

يحظر زيارة أشخاص آخرين أو مغادرة المنزل ، باستثناء الذهاب حيث 
 إلى العمل أو التسوق األساسي أو مساعدة اآلخرين أو ممارسة الرياضة

 وممارسة الرياضة تكون في الهواء الطلق.
 .سرتين كحد أقصى باالجتماع على انفرادأل يسمح • 
جميع المناسبات الخاصة ، مثل حفالت الزفاف أو الذكرى • 

السنوية أو حفالت أعياد الميالد ، محظورة. ال يزال يسمح 
  شخصا. 50بالجنازات ، بحد أقصى 

ال يسمح بالرياضات التي تتطلب االحتكاك الجسدي مثل كرة • 
الرياضية الداخلية بما في ذلك  الصاالتالقدم ، كما أن 

حمامات السباحة المغلقة مغلقة (باستثناء الرياضات 
  االحترافية).

. يمكن الحصول على األطعمة و أماكن بيع الطعامالمطاعم  إغالق• 
طلبها عبر خدمة  ط الطعام و إستالمه فقطلب من خالل والمشروبات 

 التوصيل.
تم إلغاء جميع الفعاليات، ال تزال المسارح ودور • 

السينما وقاعات الحفالت الموسيقية مغلقة، تظل المكتبات 
  أمتار مربعة. 10ويسمح بزائر واحد فقط لكل  مفتوحة ،

جميع المحالت التجارية مفتوحة ، وعند التسوق أو تظل •
القيام بالمهمات يكون هناك التزام بمعايير التباعد 

االجتماعي ويجب مراعاة الحد األدنى للمسافة وهو متر واحد. 
. كذلك تبقى الخدمات في ²م 10يسمح لعميل واحد فقط لكل 

 صالونات تصفيف الشعر أو مراكزالعناية باألقدم مستمرة.
تظل المدارس ورياض األطفال اإلجبارية مفتوحة أيضا. يمكن • 

لألطفال االستمرار في حضور الدروس أو الذهاب إلى رياض 
األطفال. يستخدم التعلم عن بعد للمستوى المتقدم للمدارس 

 الثانوية والجامعات.

 الجديدة للكوروناقواعد ال
 إبتداء من الثالثاء



 

مرة يسمح بزيارة في دور المسنين و دور الرعايا • 
لكل في اليوم بحد أقصى زائر واحد  وكل يومين فقط ،واحدة

مقيم (االختبار السلبي أو حماية الجهاز التنفسي 
 إلزامية).

 
 

 
مكن العثور على مزيد من ي

المعلومات حول الئحة إجراءات 
على  Covid-19الحماية لـ 

 موقع وزارة الصحة
 


