
SÍELÉS ÉS
TÉLI  ÜDÜLÉS 
AUSZTRIÁBAN

2020/2021 telén is maradjunk egészségesek!
A koronavírus-járvány ellenére Ausztriában ezen a télen is 
lehetőség lesz élvezni a síelést, a kultúrát, a természetet és a 
vendégszeretetet. Felelős házigazdaként az osztrák vendég-
látó- és szálláshelyek bevezették a szükséges óvintézkedése-
ket. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a lenti szabályozásoktól 
regionálisan eltérések lehetnek.

ADVENTI ÉS KARÁCSONYI VÁSÁROK
  Kötelező a maszkviselés, kivéve fogyasztás közben 

  Étel- és italfogyasztás beltéren csak asztalnál ülve

  Az egyes vásárok további saját intézkedéscso-

magot dolgoznak ki

FELVONÓK
  Kötelező a maszkviselés a felvonók teljes területén 

  Az egyes felvonók saját intézkedéscsomagot dolgoz-

nak ki, ezek elemei pl. a gyakoribb járatsűrűség, a 

kabinok szellőztetése, a fertőtlenítés

  Ajánlott a jegyek és síbérletek előzetes, online 

megvásárlása

További információ:  
www.austria.info/hu

Kötelező a maszkviselés min-
den olyan helyen, ahol előír-
ják vagy ahol nem betartható 
a minimális távolság 

Távolságtartás: minimum  
1 méter minden olyan sze-
mélytől, akivel nem közös 
háztartásban élünk

Csoportosulások elkerülése

Rendszeres kézmosás, kézfo-
gás mellőzése

Tüsszentés/köhögés zseb-
kendőbe vagy könyökhajlatba 

Kontaktnapló vezetése – pél-
dául a Stopp Corona alkalma-
zás segítségével

Tünetek esetén a 1450 szám 
hívása

EZEKRE MINDIG 
FIGYELJÜNK!

SZÁLLÁSHELYEK
  Kötelező a maszkviselés minden közösen hasz-

nált térben 

  Az egyes szálláshelyek saját intézkedéseket is 

hoznak a hivatalos iránymutatás mentén, pl. arra 

vonatkozóan, hogyan viselkedjünk szűk térben 

vagy a recepción való tartózkodás csökkentésére 

  A szálláshelyek éttermeiben a vendéglátásban 

érvényben lévő szabályok a mérvadók

TÖMEGKÖZLEKEDÉS
  Kötelező a maszkviselés a járműveken (síbusz, 

busz, vonat és felvonó), valamint a pályaudva-

rokon és a beltéri platformokon

VENDÉGLÁTÁS
 Beltéren max. 6 fő/asztal + max. 6 gyerek 

 Kültéren max. 12 fő/asztal + max. 6 gyerek 

 Záróra legkésőbb hajnali 1 órakor

 Étel- és italfogyasztás csak asztalnál ülve 

 Kötelező a maszkviselés, kivéve az asztalnál ülve

 Egyes tartományokban regisztrálják a vendégeket 

 Ajánlott az előzetes asztalfoglalás

 Ajánlott a készpénzmentes fizetés

SÍISKOLÁK
 Csoportonként max. 10 fő 

 A síoktatók tesztelése

  Csoportok változatlan összetétellel az oktatás ideje alatt 

 A résztvevők regisztrációja

KULTÚRA
  Általánosan kötelező a maszkviselés,  

az ülőhelyen is 

  Nincs lehetőség étel- és italfogyasztásra,  

kivéve a 3 óránál hosszabb rendezvényeken 

  Látogatói létszámkorlátok

APRÈS-SKI
 Nincs après-ski a korábban megszokott formában 

  Kötelező a maszkviselés, kivéve az asztalnál ülve

  Étel- és italfogyasztás csak asztalnál ülve, bel- és 

kültéren egyaránt

  Záróra legkésőbb hajnali 1 órakor

Utolsó frissítés: 2020. október 30.


