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În Viena, Austria de Jos și Burgenland vor avea loc “zile de odihnă de Paște“ între joi, 1 aprilie, și  11 

aprilie. Scopul acestor măsuri este evitarea suprasolicitării spitalelor. În aceste zile vor fi aplicate 

următoarele reguli:  

 Restricții de părăsire a locuinței între orele 0 și 24. În acest interval de timp nu este voie să 

părăsiți locuința, iar părăsirea zonei private de locuit se permite doar pentru deplasarea la locul 

de muncă, rezolvarea unor treburi urgente, îngrijirea persoanelor care au nevoie de ajutor sau 

pentru antrenament în aer liber. 

 Petreceți timp cu persoanele cu care locuiți în aceeași gospodărie. Dacă locuiți singură/singur, 

alegeți o persoană cu care veți fi în contact personal în timpul blocării. Adunările de familie nu 

sunt permise. Aveți voie să întâlniți rudele doar individual, adică ori vă întâlniți singură/singur 

cu rudele, ori vă întâlnește sau vă vizitează o singură persoană din grupul dvs. de rude. 

 Comerțul se închide cu excepția unităților pentru acoperirea nevoilor de bază, ca de exemplu 

supermarket-uri, farmacii, drogherii și benzinării. 

 Serviciile care presupun apropierea fizică (de ex. frizerie, coafură, masaj, saloane de 

înfrumusețare) se închid. 

 Toate instituțiile culturale (de ex. muzee, biblioteci, grădini zoologice) se închid. 

 Purtarea măștii de protecție tip FFP2 este obligatorie în toate spațiile interioare atunci când 

sunt prezente mai multe decât o singură persoană (domeniul privat fiind exceptat). 

 În aer liber purtarea măștii de protecție tip FFP2 este obligatorie în caz de aglomerări de 

persoane. 

 În plus, trebuie întărită tele-muncă, evitate întălniri fizice, respectată distanța minimă de 2 

metri, purtată o mască de protecție tip FFP2 și efectuată o autotestare înaintea eventualelor 

întălniri.  

 Grădinițele, școlile și universitățile oferă învățământul la distanță. Îngrijirea de urgență și 

sprijinul pentru învățare la locația școlii și la grădiniță sunt posibile. 

 Restaurantele (cum ar fi puburile, restaurantele, cafenelele etc.) rămân închise. Ridicarea la 

pachet este posibilă între orele 06:00 și 19:00, livrarea este permisă non-stop. 
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 Toate evenimentele private precum nunți, aniversări sau petreceri de ziua de naștere sunt 

interzise! Înmormântările pot avea loc cu maximum 50 de persoane. Vă rugăm să purtați o 

mască FFP2 și să păstrați întotdeauna distanța de siguranță de cel puțin doi metri de alte 

persoane. 

 Sporturile de contact precum fotbalul sunt interzise! Facilitățile sportive interioare, inclusiv 

piscinele interioare, rămân închise (cu excepția sporturilor profesionale). 

 Dacă nu se respectă distanța minimă de doi metri sau obligația de a purta o masca FFP2 sau o 

protecția pentru gură și nas, amenda costă € 90,-. 

 

După aceea, se aplică în continuare regulile următoare:   

 

 Pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19 și pentru a preveni un colaps asistenței 

medicale în Austria, următoarele prevederi se vor aplica de la 8 februarie 2021 încolo: 

 Restricție de ieșire toată ziua de la ora 20:00 până la ora 06:00. Excepții sunt achizițiile pentru 

a acoperi nevoile zilnice de bază, pentru a-i ajuta pe alții, pentru utilizarea serviciilor de 

sănătate, exerciții fizice și sport în aer liber, pentru scopuri profesionale necesare și scopuri de 

instruire, pentru a avea contact cu partenere/parteneri de viață care nu locuiesc în gospodărie 

sau cu rude apropiate (părinți, copii sau surori/frați). 

 De la ora 06:00 la ora 20:00, contactele cu alte persoane sunt limitate la întâlnirea între două 

gospodării – maxim 4 adulți incl. copiii lor. 

 În locurile publice (înăuntru sau afară), trebuie menținută o distanță minimă de 2 metri de alte 

persoane din gospodării nepartajate. Asta nu se aplică partenerelor/partenerilor de viață și 

rudelor apropiate care nu locuiesc în aceeași gospodărie. În locurile publice din sălile închise 

(de exemplu, centrele comerciale) și la evenimentele permise în prezent (de exemplu, 

înmormântările), se poartă măști FFP2. 

 În mijloacele de transport de masă și la stațiile de metrou, la stațiile de autobuz, la gări și în 

structurile de legătură trebuie menținută o distanță minimă de 2 metri de persoanele care nu 

locuiesc în aceeași gospodărie și trebuie purtată o mască FFP2. 

 Cerința de mască FFP2 se aplică şi pentru persoanele care nu locuiesc în aceeași gospodărie 

dar utilizează autovehicule la comun (de exemplu în taxiuri, la împărțirea maşinei). 

 Toate magazinele sunt deschise, orele maxime de deschidere: De la 06:00 până la 19:00. 

Pentru fiecare client_ă trebuie să fie disponibilă o suprafață de 20 m2. Dacă suprafața de 

vânzare este mai mică de 20 m2, o singură clientă sau un singur client are permisiunea de a 

intra. Se cere masca FFP2. În centrele comerciale: Nu se stă în zonele generale, nu se consumă 

alimente sau băuturi, aici doar magazinele sunt considerate suprafațe. 

 Toate serviciile se oferă din nou. Serviciile apropriate a corpului (de exemplu, coafor, masaj, 

pedichiură) sunt posibile numai cu un rezultat negativ al testului PCR sau antigen. Testul 

(timpul de prelevare) nu trebuie să fie mai vechi de 48 de ore. Persoanele care au fost infectate 

cu COVID-19 în ultimele șase luni și care și-au revenit între timp sunt scutite de obligația de 



 

test. Se cere mască FFP2 sau, dacă datorită serviciului nu se poate purta o mască, alte măsuri 

de protecție adecvate. Trebuie să fie disponibilă o suprafață de 20 m2 pentru fiecare client_ă. 

 Muzeele și bibliotecile, librăriile și arhivele sunt deschise (restricție de 1 vizitatoare/vizitator la 

20 m2, cerință de masca FFP2). La fel grădinile zoologice și grădinile botanice. 

 Participarea la evenimentele culturale și sportive este interzisă, toate instituțiile culturale 

precum teatre, cinematografe și cabarete sunt închise.  

 Pe cât posibil, activitățile profesionale să aibă loc în afara locului de muncă. Dacă nu este 

posibil, persoanele care nu locuiesc în aceeași gospodărie trebuie să păstreze o distanță 

minimă de 2 metri și să poartă o mască FFP2. În plus, pot fi aranjate acorduri mai stricte între 

angajataoarele și angajații. În plus, angajatele/angajații instituțiilor de învățământ, 

profesoarele/profesorii, angajații din zona logistică, din zonele cu contacte cu cliente/clienții 

și autoritățile administrative pot intra la locurile de muncă numai dacă efectuează un test 

antigen SARS-CoV-2 la fiecare șapte zile sau dacă fac un test molecular-biologic. Dacă acest 

test nu poate fi dovedit, se cere o mască FFP2. 

 Gastronomia și localurile de masă rămân închise. Alimentele și băuturile nealcoolice pot fi 

ridicate între orele 6:00 și 19:00 sau comandate prin serviciul de livrare. Consumul este interzis 

pe un perimetru de 50m. 

 Hotelurile și unitățile de cazare sunt închise. 

 Intrarea în facilitățile sportive este interzisă. Doar sporturile fără contact fizic pot fi practicate 

în aer liber. 

 Intrarea în casele de bătrâni și de îngrijire este interzisă. Rezidentele, rezidenții și personalul 

medical sunt excluși. Vizitele sunt permise pentru o singură persoană o dată pe săptămână, la 

care purtarea unei măști FFP2 este obligatorie. 

 Intrarea în spitale și în instituțiile de îngrijire este interzisă. Acest lucru nu se aplică pacientelor, 

pacienților și persoanelor care îngrijesc pacientele/pacienții sau care operează unitatea. Se 

permite o vizită de o persoană cu masca FFP2 per pacientă pe săptămână, cu condiția ca 

pacienta să fie internată mai mult de 7 zile. Excepții sunt vizitarea copiilor, femeilor însărcinate 

și a pacienților sau pacientelor care au nevoie de sprijin. 

 Școlile - deschiderea după pauza semestrială: 

 Operare normală pentru şcolile elementare 

 Schimb de tură de 2 zile la nivelul secundar I şi II 

 Cerință de mască (mască FFP2 de la 14 ani, protecție nas şi gură de la 6 ani) şi teste regulate 

 Informații suplimentare: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html   

 Maximum 50 de persoane sunt permise la înmormântări. Și aici trebuie purtată masca FFP2 şi 

menținută distanța de 2 metri de persoanele care nu locuiesc în aceeași gospodărie. 

 Pedeapsa costă € 90,- daca se ignoră distanța minimă de 2 metri sau obligația de protecție 

gură și nas/masca FFP2. 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html


 

 

 

Informații suplimentare găsiți pe pagina de la 

Bundesministerium 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

