Stadt Wien| Informații despre virusul Corona
Ce reguli de igienă trebuie respectate pentru
prevenirea virusului corona?
Spălați-vă zilnic și mai des pe mâini, cu apă și săpun sau cu un dezinfectant pe bază
de alcool timp de cel puțin 20 de secunde.
Acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel sau cu un cot dacă tușiți sau strănutați. Dar
nu vă acoperiți gura și nasul cu mâinile când tușiți sau strânutați.
Aruncați șervețelele de hârtie imediat în coșul de gunoi și spălați-vă bine pe mâini
după aceea. Dar nu aruncați șervețelele de hârtie în deșeurile de hârtie.
Dacă există alte persoane în jurul vostru și trebuie să tușiți sau să stranutați,
întoarce-ți-vă în altă parte.
Păstrați distanța față de alți oameni, evitați mulțimile mari.
Evitați strângerea mâinilor.

Ce pot face dacă mă tem că sunt infectat?
Printre simptomele bolii se numără febra, lipsa respirației, tuse uscată, diaree sau
pierderea bruscă a mirosului sau a gustului. Dacă bănuiți că puteți fi infectat și aveți
simptome, sunați numărul de sănătate 1450.

Cum se schimbă viața publică?
Trebuie să acoperiți gura și nasul în toate mijloacele de transport în comun și în
zona stațiilor de metrou. Puteți face acest lucru cu o mască, cu o cârpă sau cu o
eșarfă.
Wiener Linien (germană)
Facilități culturale și de agrement, piscine de vară, magazine, baruri, birouri ...
Înainte de a le vizita, vă rugăm să întrebați dacă se aplică condiții speciale sau dacă
este necesar să faceți o rezervare.
Puteți găsi informații de la departamentele municipale și de la facilitățile orașului
Viena pe site-ul web al orașului Viena.
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Ce servicii de oraș există pentru persoanele aparținând
grupului de risc?
Persoanele peste 65 de ani și cele cu antecedente medicale aparțin grupului de
risc. Persoanele respective au nevoie de protecție specială și de sprijin în viața
cotidiană.
Boli cronice antecedente sunt:
•

boli respiratorii sau pulmonare (cronice), inclusiv BPOC

•

diabet

•

boli cardiovasculare

•

cancer

•

hipertensiune arterială

•

boli și terapii care slăbesc sistemul imunitar

Dacă aparțineți grupului de risc și aveți nevoie de ajutor pentru organizarea vieții
cotidiane sau aveți alte întrebări, vă rugăm să contactați această linie telefonică din
Viena (Hotline): 01 4000 4001.

Unde pot merge dacă am nevoie de informații într-o
altă limbă decât germana?
Dacă aveți întrebări mai multe, vă rugăm să contactați Departamentul de Integrare
și Diversitate al Orașului Viena. Orele de deschidere sunt luni până vineri de la ora
9 la 16.
Transmiteți întrebările legate de criza Corona în limba dvs. aici:
- E-mail: post@ma17.wien.gv.at
- Facebook: startwien.at
- Telefon: 01 4000 81540 (Apelați și spuneți în ce limbă doriți să vorbiți. Veți fi
sunat/ă înapoi în limba respectivă)
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Angajatele și angajații Departamentului de Integrare și Diversitate nu sunt experte
sau experți Corona. Ori cum, se străduiesc să vă ofere informații din surse oficiale
în limba maternă în timp de 24 de ore. Răspunsuri la întrebări pentru care nu se
găsesc informații oficiale nu sunt posibile. Vă rugăm de ințelegerea dvs.
Puteți trimite întrebările în următoarele limbi: Shqip /  عربي/ Български / Bosanski /
Hrvatski / Srpski / Engleză /  فارس/ Français / Kurdî / Маркедонски /  پښتو/ Polski /
ਪੰਜਾਬੀ / Română / Pyccĸий / Slovenčinaий / Slovenčina / Español Türkҫe / Magyar

Alte informații
Camera de comerț din Viena
AGES-Infoline 0800 555 62: Informații generale despre transmitere, simptome și
prevenire
Ministerul Federal al Afacerilor Sociale, Sănătății, Îngrijirilor și Protecției
Consumatorilor: informații actuale despre virusul corona
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