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Vo Viedni bude od 1. apríla do 11. apríla „veľkonočný kľud“. Slúži to na prevenciu zaťaženia
nemocníc, ktoré sa zvyšuje. Počas týchto dní platia tieto opatrenia:


zákaz vychádzania od 0 do 24 hodín. Počas tejto doby nesmiete opustiť váš domov.
Výnimku tvoria prípady, keď musíte isť do práce, musíte robiť nutné zaobstarávania,
pomôcť iným alebo športovať vonku.



Tráviť čas môžete s ľudmi, s ktorými žijete v spoločnej domácnosti. Ak žijete sám /
sama, definujte jednu osobu, s ktorou budete mať osobný kontakt počas lockdownu.
Rodinné stretnutia nie sú povolené. Môžete sa stretnúť len s jednotlivými rodinnými
príšlušníkmi, to znamená, že sa buď sám / sama stretnete s vašimi príbuznými alebo
vás stretne aleb navštívi jedna osoba z vašich príbuzných.



Obchody sú zatvorené, výnimku tvoria obhody so základnými potrebami ako
supermarkety, lekárne, drogérie a čerpacie stanice.



Osoby poskytujúce služby s blízkym telesným kontaktom (napr. kaderníctva, masáže,
kozmetické salóny) sú zatvorené.



Všetky kulturné zariadenia (napr. múzeá, knihovne, zoologické záhrady) sú
zatvorené.



Povinnosť nosiť rúško FFP2 platí vo všetkých vnútroných priestoroch, v ktorých sa
nachádza viac ako jedna osoba (okrem súkromných priestorov).



Povinnosť nosiť rúško FFP2 platí pri zhromaždeniach ľudí vonku.



Povinnosť nosiť rúško FFP2 platí na týchto miestach:
o Donaukanal
o Schwedenplatz
o Maria-Theresien-Platz
o Museumsplatz (MQ)
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o Karlsplatz
o Stephansplatz


Okrem toho sa má viac využívať home office. Nestretávajte sa fyzicky, ak to nie je
nutné. Treba dodržiavať minimálny odstup 2 metre, nosiť rúško FFP2 a pred
prípadnými stretnutiami vykonať samotest.



Materské školy, školy a univerzity majú distančnú výučbu. Ak je to treba, je možná
núdzová opatera alebo podpora pri výučbe na mieste školy alebo materskej školy.



Stravovacie zariadenia (reštaurácie, krčmy, kaviarne a pod.) sú zatvorené. Možno
vyzdvihnúť jedlá od 06:00 do 19:00 hodín. Aj dodávky jedál a nápojov sú kedykoľvek
možné.



Všetky súkromné podujatia ako svatby, výročia alebo oslavy narodenín sú zakázané!
Pohreby sa môžu konať, maximálny počet smútočných hostí je 50. Prosím noste
rúško FFP2 a dodržiavajte bezpečnostný odstup minimálne dva metre k iným
osobám.



Kontaktné športy ako futbal nie sú dovolené! Športové haly a kryté bazény sú
zatvorené (výnimka platí pre profesionálnych športovcov).



Ak nedodržíte minimálny odstup dvoch metrov a nebudete nosiť rúško FFP2,
prípadne ochranu úst a nosa, hrozí vám peňažná pokuta vo výške EUR 90,00.

Kde máte nosiť rúško FFP2:


vo všetkých obchodoch a službách (napr. supermarkety, obchody s potravinami,
lekárne, banky, pošty)



na trhoch s potravinami a na iných trhoch



v prostriedkoch verejnej dopravy, vo všetkých staniciach metra, v taxíkoch a v
autobusoch



v zdravotnom sektore (napr. lekárske ordinácie, nemocnice, domovy pre seniorov,
sanatóriá)



v budovách, kde sa poskytujú služby občanom, napr. v čakárňach a v kanceláriách

na týchto miestach:


Donaukanal



Schwedenplatz



Maria-Theresien-Platz



Museumsplatz (MQ)



Karlsplatz



Stephansplatz

Informácie magistrátnych oddelení (Informationen der Magistratsabteilungen) a o
zariadeniach mesta Viedeň (Einrichtungen der Stadt Wien) nájdete na domovskej stránke
mesta Viedeň (v nemčine).


aktuálne informácie o koronavírusu nájdete na domovskej stránke ministerstva
zdravotníctva (v nemčine).

ďalšie informácie nájdete na stránke Spolkového
ministerstva sociálnych vecí, zdravia, starostlivosti a
ochrany spotrebiteľa (Bundesministerium für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)

