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В провинциите Виена, Долна Австрия и Бургенланд ще има „великденско затишие“ от четвъртък, 

1 април до  11 април. Целта е да се задържи растящото натоварване на болниците. В тези дни ще 

се прилагат следните мерки: 

 Ограничава се излизането от 0:00 до 24:00 ч. През това време не трябва да напускате дома 

си, освен ако не се налага да отидете на работа, да извършите неотложни покупки, да 

помагате на други хора или да спортувате на открито.  

 Прекарвайте времето си  с тези, с които живеете в едно домакинство. Ако живеете сами, си 

определете човек, с когото ще бъдете в личен контакт по време на ограниченията. Не са 

разрешени семейни събирания. Имате право да се срещате само с отделни роднини, което 

означава, че или се срещате с роднините си самостоятелно, или един човек от вашата група 

роднини ви среща или ви посещава.  

 Затварят врати търговските обекти, с изключение на тези за продукти и услуги от първа 

необходимост като супермаркети, аптеки, дрогерии и бензиностанции. 

 Затварят се обектите за услуги с близък физически контакт (напр. фризьор, масаж, салони 

за красота). 

 Затварят врати всички културни институции (например музеи, библиотеки, зоологически 

градини). 

 Задължително носене на маска FFP2 във всички закрити помещения при присъствие на 

повече от един човек (с изключение на частното пространство). 

 Задължително носене на маска FFP2 при събирания на открито. 

 Засилено ползване на домашен офис, избягване на лични срещи, спазване на минимално 

разстояние от 2 метра, носене на маска FFP2 и извършване на домашни тестове преди 

всякакви срещи. 

 Детските градини, училищата и университетите се връщат на дистанционно обучение. При 

необходимост е възможна занималня и учебна помощ в училищната сграда и в детската 

градина.  

 Ресторантите (като пъбове, ресторанти, кафенета и др.) остават затворени. Между 6:00 ч. и 

19:00 ч. е разрешено вземането на храна за в къщи, доставката на храни и напитки е 

разрешена денонощно.  

 Всички частни събития като сватби, годишнини или рождени дни са забранени! 

Погребенията могат да се провеждат и да бъдат посетени от максимум 50 души. Моля, 
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носете маска FFP2 и винаги спазвайте безопасно разстояние от поне два метра от други 

хора.  

 Не се допускат спортове при които има телесен контакт, като например футбол! Закритите 

спортни съоръжения, включително закрити басейни, остават затворени (с изключение на 

професионалните спортове).  

 Неспазването на минималното разстояние от два метра и маската FFP2 или задължението 

за носене на защита за уста и нос може да доведе до глоба от 90 евро.  

  

 

 

Повече информация можете да намерите на: 

Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz 

 

 

 

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

