Aktuální pravidla
v koronavirové pandemii
01.04.2021
Ve Vídni, Dolním Rakousku a Burgenlandu bude od 1. dubna do 11. dubna platit takzvaný
Velikonoční klid. Cílem je předejít přetížení nemocnic. Během Velikonočního klidu budou
platit tato pravidla:


Omezení vycházení od 0 do 24 hod. V této době nesmíte opustit dům, ledaže musíte
jít do práce, vyřídit neodkladné záležitosti, pomoci jiným osobám anebo chcete
sportovat venku.



Smíte se stýkat pouze s osobami, se kterými žijete ve společné domácnosti. Žijete-li
sám/sama, určete jednu osobu, se kterou během lockdownu budete v osobním
kontaktu. Rodinná setkání nejsou povolena. Smíte se setkávat s jednotlivci z Vaší
rodiny, tedy buď jedna osoba navštíví Vás anebo Vy navštívíte je.



Obchody budou zavřené. Výjimku tvoří základní zásobování jako supermarkety,
lékárny, drogerie a čerpací stanice.



Provozovny jako kadeřnictví, masáže, kosmetické salony mají zavřeno.



Veškerá kulturní zařízení (např. muzea, knihovny, zoologické zahrady) mají zavřeno.



Ve všech uzavřených místnostech platí povinnost nosit respirátor FFP2, jakmile se v
místnosti nachází více než jedna osoba (s výjimkou soukromých místností).



Povinnost nosit respirátor FFP2 platí při shromážděních venku.



Povinnost nosit respirátory FFP2 platí na těchto místech:
o Donaukanal
o Schwedenplatz
o Maria-Theresien-Platz
o Museumsplatz (MQ)
o Karlsplatz
o Stephansplatz



Doporučujeme pokud možno pracovat z domova, nescházet se fyzicky, dodržovat
nejméně 2metrový rozestup, nosit respirátor FFP2 a před eventuálním setkáním se
otestovat.
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Ve školkách, školách a na univerzitách se bude vyučovat na dálku. Pokud to rodiče a
žáci potřebují, bude ve školách a školkách možné se o děti postarat a pomáhat jim s
učením.
Restaurační zařízení (bary, hospody, kavárny apod.) zůstanou zavřené. Od 06:00 do
19:00 je možné si z restaurací vyzvedávat jídlo. Dodavatelské služby na jídlo i pití smí
fungovat 24h denně.
Veškeré soukromé akce jako svatby, oslavy a narozeniny jsou zakázané!



Pohřby se smí konat s maximálně 50 účastníky. Všichni musí mít respirátor FFP2 a





musí dodržovat dvoumetrové rozestupy k ostatním.


Kontaktní sporty, jako např. fotbal, jsou zakázány! Sportoviště pod střechou včetně
krytých bazén, jsou i nadále zavřená (profesionální sportovci mají výjimku).



Kdo nebude dodržovat minimální rozestup 2 metrů, kdo nebude nosit povinný
respirátor FFP anebo povinnou masku, bude pokutován ve výši 90 eur.

Kde máte nosit respirátor FFP2:


Ve všech obchodech a provozovnách služeb (supermarkety, obchody s potravinami,
lékárny, banky, pošty)



na trzích s potravinami a všech ostatních trzích



ve veřejné dopravě, v metru, v taxících a autobusech



ve zdravotních zařízeních (u lékaře, v nemocnicích, v pečovatelských zařízeních, v
sanatoriích)



ve veřejných úřadech, v čekárnách a v kancelářích



Donaukanal



Schwedenplatz



Maria-Theresien-Platz



Museumsplatz (MQ)



Karlsplatz



Stephansplatz

Informace magistrátních oddělení a zařízení města Vídeň najdete na stránkách města Vídně
(v němčině).



aktuální informace o koronavirové situaci najdete na stránkách ministerstva
zdravotnictví (v němčině).

Další informace naleznete zde: Bundesministeriums für
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

