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Od pierwszego kwietnia do jedenastego kwietnia, w Wiedniu obowiązuje tak zwany 

„spokój wielkanocny” („Osterruhe”). W tym okresie obowiązują następujące restrykcje 

wprowadzone w celu odciążenia szpitali:  

 Całodobowe ograniczenia wychodzenia z domu.  Z domu można wychodzić tylko w 

celach zawodowych,  po to, by dokonać zakupów w celu zaspokojenia 

podstawowych potrzeb bytowych, aby pomóc innym lub w ramach aktywności 

fizycznej i treningu na świeżym powietrzu. 

 Spędzajcie czas z osobami, które mieszkają razem z Wami w jednym gospodarstwie 

domowym. Jeżeli mieszka Pan / Pani sam / sama, to proszę wybrać jedną osobę, z 

którą będzie utrzymywał/a Pan / Pani osobisty kontakt w okresie lockdownu. 

Spotkania rodzinne nie są dozwolone. Może Pan / Pani spotkać się z jednym 

członkiem rodziny. To znaczy, że albo Pan / Pani spotka się sam /sama z członkiem 

Pana / Pani rodziny, albo jeden członek rodziny przyjdzie do Pana / Pani w 

odwiedziny.  

 

 Placówki handlowe zostaną zamknięte. Otwarte pozostaną tylko sklepy z 

najpotrzebniejszymi artykułami, takie jak sklepy spożywcze, apteki, drogerie i stacje 

benzynowe. 

 Zamknięte zostaną lokale oferujące usługi wymagające bliskiego kontaktu (na 

przykład fryzjerzy, masażyści i salony kosmetyczne)  

 Zamknięte zostaną wszystkie placówki kulturalne (na przykład muzea, biblioteki, 

ogrody zoologiczne)  

 We wszystkich pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem pomieszczeń prywatnych, 

obowiązuje noszenie maski FFP2, jeżeli w tym pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 

osoba.  

 Obowiązuje noszenie maski FFP2 podczas zgromadzeń na otwartej przestrzeni.  

 Noszenie maski FFP2 obowiązuje także w następujących miejscach:  

o Donaukanal  

o Schwedenplatz 

o Maria-Theresien-Platz  

o Museumsplatz (MQ) 

o Karlsplatz 

o Stephansplatz  
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 Należy unikać spotkań fizycznych,  zachować bezpieczny dystans społeczny ( co 

najmniej 2 metry), nosić maskę FFP2 i wykonać test domowy na COVID-19 przed 

ewentualnym spotkaniem z inną osobą. Oprócz tego więcej osób ma pracować 

zdalnie (Home-Office). 

 Przedszkola, szkoły i uniwersytety przechodzą na zdalne nauczanie. Jeżeli jest to 

konieczne, szkoły i przedszkola zapewniają opiekę nad dzieckiem w szkole i w 

przedszkolu, a także pomoc w nauce .  

 Restauracje i obiekty gastronomiczne (puby, restauracje, kawiarnie itd.) pozostaną 

zamknięte. Możliwe jest odbieranie potraw oraz napojów bezalkoholowych na wynos 

w godzinach od 6.00 do 19.00 oraz całodobowe korzystanie z serwisu dostawczego. 

 Organizacja prywatnych uroczystości takich jak śluby, wesela, uroczystości 

jubileuszowe lub urodzinowe jest niedozwolona!  Udział w pogrzebach jest 

dozwolony, ale będzie mogło brać w nich udział maksymalnie 50 osób. Uczestnicy 

uroczystości pogrzebowych mają obowiązek noszenia maski FPP-2 i zachowania 

minimalnej odległości 2 metrów od innych osób.  

 Uprawianie sportów drużynowych, takich jak piłka nożna i sportów wymagających 

kontaktu fizycznego nie są dozwolone! Zamknięte zostaną pomieszczenia sportowe i 

baseny (korzystać z nich mogą tylko osoby uprawiające sport zawodowo). 

 Kara grzywny za nieprzestrzeganie dwumetrowej odległości a także za 

nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maski FFP-2 wynosi każdorazowo 90 Euro. 

Noszenie maski FFP2 jest obowiązkowe:  

 we wszystkich sklepach i punktach usługowych (jak na przykład supermarkety, 

sklepy spożywcze, apteki, banki i placówki pocztowe) 

 na rynkach z artykułami spożywczymi i na innych targowiskach 

 we wszystkich środkach transportu publicznego, w metrach, taksówkach i 

autokarach 

 w placówkach służby zdrowia (u lekarza, w szpitalu, w domach opieki i w 

sanatoriach) 

 w urzędach organów administracji, w poczekalniach i biurach.  

 w następujących miejscach:  

o Donaukanal  

o Schwedenplatz 

o Maria-Theresien-Platz  

o Museumsplatz (MQ) 

o Karlsplatz 

o Stephansplatz.  

 



 

Informacje działów magistratu (Informationen der Magistratsabteilungen)  i informacje 

o placówkach miasta Wiednia (Einrichtungen der Stadt Wien)  w języku niemieckim 

znajdą Państwo na stronie internetowej miasta Wiednia (Seite der Stadt Wien) .  

 

 

Dalsze informacje w języku niemieckim znajdują się na 

stronie internetowej  

Austriackiego Ministerstwa d.s. Socjalnych, Zdrowotnych, 

Opieki i Ochrony Konsumenta 

(Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz) 

 

 

 

https://www.wien.gv.at/kontakte/ma.html
https://www.wien.gv.at/kontakte/ueberblick.html
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

