
 

 فرض إرتداء قناع الفم واألنف في محالت األغذية للحماية من فيروس كورونا
 

قناع وقائي عند التسوق وذلك بدأ من يوم االثنين المقبل. يجب  للحد من إنتشار فيروس كورونا، قررت الحكومة النمساوية فرض إرتداء 
إرتداء قناع الفم واألنف عند دخول المتاجر. سيتم توزيع األقنعة أمام المحالت. يستثنى من ذلك المتاجر الصغيرة. إذا إعتقد شخص أنه 

 مريض، فيجب عليه عدم الذهاب للتسوق.

صرامة تتعلق بفيروس كورونا. األشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر اإلصابة بفيروس كما أعلنت الحكومة عن تدابير أخرى أكثر 
كورونا يجب عليهم عدم الذهاب إلى العمل وكبديل يمكنهم العمل من المنزل أو الحصول على إعفاء من العمل. كما أعلنت الحكومة عن 

 إغالق جميع الفنادق في النمسا.

ع اإلجراءات في وقت مبكر. وتحدث عن "الهدوء الذي يسبق العاصفة". كما طلبت الحكومة من وحذر المستشار سيباستيان كورز من رف
ي الناس إتباع اإلجراءات لمنع الفيروس من االنتشار أكثر. لذا ال يجب الخروج من المنزل إال للذهاب للعمل أو لتسوق المواد الغذائية. ف

 األشخاص اآلخرين. الخارج يجب االبتعاد مسافة متر واحد على األقل عن
 

 شخص إضافي مؤديين للخدمة المدنية في الخدمة إعتبارا من يوم األربعاء ٣٥٠٠
 

موظف مدني إضافي في رعاية المسنين والمرضى في النمسا. طبقا لألولويات، يساعد الموظفون  ٣٥٠٠منذ يوم األربعاء، ساعد 
حل الموظفين المرضى بسبب فيروس كورونا. وسيساعد موظفو الخدمة المدنيون في المستشفيات ومرافق الرعاية حيث يحلون هناك م

المدنية أيًضا في نقل األشخاص في سيارات اإلسعاف. الموظفون المدنيون هم رجال ال يريدون اإلنضمام إلى الجيش وكبديل يساعدون 
 في كثير من المجاالت االجتماعية للبالد.

أنهوا بالفعل خدمتهم المدنية، لكن  -موظف مدني  ١٥٠٠ -ب تطوعوا للمساعدة. البقية شا ٢٠٠٠يشمل الموظفون المدنيون اإلضافيون 
 عليهم اآلن المساعدة لمدة ثالثة أشهر أخرى.

 

 من المرجح أن تظل المدارس مغلقة في أبريل
 

سمان. لم يتحدد بعد موعد إعادة من المرجح أن تظل المدارس في النمسا مغلقة في شهر أبريل. أعلن ذلك وزير التربية والتعليم هاينز فا
فتح المدارس بالضبط. كما سيتم فتح المدارس تدريجيا. بداية سيسمح لطالب الثانوية العامة وطالب الفصول النهائية بالمراحل المختلفة 

 بالعودة إلى المدرسة.

ر أبريل. يجب على كل مدرسة أن تقرر من المفترض أن يقوم المعلمون بتجميع تمارين مدرسية وواجبات للطالب تكفى حتى نهاية شه
بنفسها ما إذا كانت هناك مواد تعليمية جديدة. يريد الوزير فاسمان أن يقرر بعد عيد الفصح موعد بدء إمتحانات الثانوية العامة. وأكد 

 فاسان " ستقام إمتحانات الثانوية العامة هذا العام بالتأكيد"
 

 ي النمساحالة وفاة بفيروس كورونا ف ١٢٠أكثر من 
 

شخص  ١٠١٠٠شخصا بفيروس كورونا. وبحلول صباح األربعاء، أصيب أكثر من  ١٢٠حتى مساء الثالثاء، توفي فى النمسا أكثر من 
شخص منهم بدرجة أخطر من المرض ويتم  ٢٠٠ما يقرب من  مريض في المستشفيات. يعانى ١١٠٠بالفيروس. يتم عالج أكثر من 

عالجهم في وحدة العناية المركزة. غالبًا ما ال يستطيع هؤالء المرضى التنفس بمفردهم وبالتالي يحتاجون إلى جهاز خاص. ولكن هناك 
 أيًضا العديد من األشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا.

ن ذروة األزمة ستكون بين منتصف شهر أبريل ومنتصف شهر مايو. بمعني أنه سيتم الوصول إلى قال وزير الصحة رودولف أنشوبير إ
أكبر عدد من مرضى كورونا. وأنه كلما تأخر بلوغ الذروة، كان ذلك أفضل ألنه لن يضطر عدد كبير من الناس للذهاب إلى المستشفى 

 ل.في وقت واحد. وبذلك يمكن للمستشفيات رعاية المرضى بشكل أفض
 

 تأجيل مهرجان جزيرة الدانوب إلى شهر سبتمبر
 



 

لن يقام مهرجان جزيرة الدانوب الشهير في فيينا في شهر يونيو من هذا العام كما هو مخطط. وذلك بسبب فيروس كورونا. سيقام 
كما هو مخطط له ألن العديد  سبتمبر. ربما لن يتم برنامج المهرجان ٢٠إلى  ١٨المهرجان الموسيقى في الخريف. التاريخ الجديد هو من 

 من الموسيقيين المشاركين فى المهرجان قد أجلوا حفالتهم الموسيقية للخريف. لذلك، قد ال يكون لديهم الوقت لمهرجان جزيرة الدانوب.

أيام. الدخول  ٣ار يقام مهرجان جزيرة الدانوب للمرة السابعة والثالثين هذا العام. يشارك العديد من الموسيقيين في المهرجان على مد
 للزوار مجاني.

 

 إصابة العديد من المشاهير بفيروس كورونا
 

أصيب مئات اآلالف من الناس في جميع أنحاء العالم بفيروس كورونا. بعض األشخاص المشهورين أصيبوا بالمرض أيًضا. منهم على 
يا. كالهما بصحة جيدة اآلن. كما أصيب األمير اإلنجليزي سبيل المثال، الممثل األمريكي توم هانكس وزوجته. أصيب االثنان في أسترال

 تشارلز بمرض كورونا. كما أن المغنية المشهورة عالمياً بالسيدو دومينغو أصيبت بالفيروس.

 كما أصيب العديد من السياسيين المعروفين أيًضا بفيروس كورونا. منهم رئيس وزراء بريطانيا العظمى، بوريس جونسون.
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