
 

 

يونيو  15سيتم تخفيف تدابير كورونا في النمسا اعتباًرا من   
  

تعد بحاجة إلى ارتداء قناع واٍق في كل مكان. ثم تحتاج فقط   ن يونيو. ل 15سيتم تخفيف تدابير كورونا في النمسا من 
إلى القناع في وسائل النقل العام وفي القطاع الصحي ، مثل الصيدليات أو المستشفيات. يجب على مصففي الشعر  

. والموظفين في تجارة المطاعم االستمرار في ارتداء قناع. قالت الحكومة ذلك يوم الجمعة  
 
عليهم    يجب صباًحا.   1يونيو ، يمكن فتح البارات لفترة أطول ، أي حتى   15قناع في المتاجر. من  تعد بحاجة إلى  نل

. مساءً  11حاليًا اإلغالق في الساعة    
 

 األقنعة لم تعد إلزامية في المدارس 
  

لدروس  بعد الظهر بعد ا الرياضة البدنية لم يكن هناك متطلبات قناع في المدارس منذ يوم األربعاء. تجري دروس 
نهاية المدرسة   احتفاالت العادية. المشاركة طوعية للطالب. يسمح للغناء في الفصل مرة أخرى. يجب أن تكون 

. وحفالت التخرج الشهادة الثانوية ممكنة. وتشمل هذه االحتفاالت   
 

س من  العمل بنظام المناوبات في المدارس يبقى دون تغيير. على سبيل المثال ، نصف فصل المدرسة لديه درو
. االثنين إلى األربعاء ، والنصف اآلخر يومي الخميس والجمعة. األسبوع المقبل سيكون العكس  

 
 عاطل عن العمل في مايو مقارنة بالعام السابق 174000زيادة 

  
شخص عاطلين عن    517000البطالة في النمسا ال تزال مرتفعة بسبب أزمة كورونا. في نهاية مايو ، كان أكثر من 

عن شهر مايو من العام السابق. أوضحت وزيرة العمل كريستين أشباخر   174000وهذا الرقم يزيد بمقدار العمل. 
 .هذا الثالثاء ÖVP من
 

  1.3مرة أخرى. عمال عاطل عن العمل   45000انخفضت البطالة مقارنة بنهاية مارس. في نهاية مايو ، وجد 
. مليون شخص يعملون حاليا لوقت قصير   

 
 

 يونيو   15مرة أخرى اعتباًرا من  AUA وكالةسوف تطير  
  

هذا هو اختصار المصطلح اإلنجليزي "الخطوط الجوية النمساوية". منذ   AUA أكبر خط طيران في النمسا يسمى 
متوقفة في   AUA . معظم طائرات كورونا تطير فقط في حاالت الطوارئ بسبب أزمة  AUA منتصف مارس ، كانت 
 .يونيو  15تشغيل الرحالت المجدولة مرة أخرى اعتباًرا من  AUA مطار فيينا. اآلن تريد 

 
السفر إلى   AUAالرحالت المجدولة هي الرحالت التي تسير بانتظام وفقًا لجدول رحالت ثابت. في البداية ، تريد  

 .مدينة بانتظام. هذا ليس سوى جزء صغير جًدا من الرحالت الجوية التي تم إجراؤها قبل أزمة كورونا  37
 
 
 



 

 

و اماكن التخييم  ، البنسيوناتعيد فتح الفنادقأ  
  

واألكواخ لعدة أسابيع بسبب أزمة كورونا. لقد تم الترحيب بالضيوف مرة    اماكن التخييم   ، البنسيونات،أغلقت الفنادق
أخرى منذ يوم الجمعة. ومع ذلك ، تنطبق قواعد النظافة. يجب ارتداء قناع واق في منطقة المدخل. عليك أيًضا  

عند االتصال  الحفاظ على مسافة متر واحد على األقل من الضيوف اآلخرين. يجب على الموظفين ارتداء قناع واٍق  
. بالضيوف   

 
يمكن أيًضا ركوب الرحالت مع السكك الحديدية الجبلية وقوارب الرحالت مرة أخرى. تنطبق قواعد النظافة أيًضا  

. هنا   
 

اللياقة البدنية والمسابح الخارجية مرة أخرى  ونواديتفتح الحمامات الحرارية    
  

اللياقة البدنية في النمسا ألكثر من شهرين. اآلن   وادي ون ، تم إغالق جميع المنتجعات الصحية   كورونا بسبب أزمة 
يمكنهم فتح مرة أخرى منذ يوم الجمعة. لقد تم اآلن فتح حمامات سباحة البلدية في الهواء الطلق مرة أخرى. ولكن في  

. التي يجب مراعاتها  احكام كوروناكل مكان هناك   
 

ة المدخل وفي الحمامات. ينطبق هذا أيًضا إذا كان لديك على سبيل المثال ، يجب عليك ارتداء قناع واٍق في منطق
تدليك. ال ينطبق أي شرط قناع على الرياضة. باإلضافة إلى ذلك ، يجب عليك دائًما االحتفاظ بمسافة متر واحد عن  

. األشخاص اآلخرين. في الرياضة ، يجب أن تكون على األقل مترين   
 

ألنفاق في فيينا ال يزال هناك عدد قليل من الناس في مترو ا  
  

في فيينا ، يستخدم المزيد من الناس وسائل النقل العام. تشمل وسائل النقل العام ، على سبيل المثال ، مترو األنفاق أو  
الترام أو الحافالت. ومع ذلك ، ال يزال الكثيرون يفضلون قيادة سياراتهم خوفًا من فيروس كورونا. فقط نصف  

 ئل النقل العام قبل أزمة كورونا يستخدمون اآلن وسائل النقل العام. لذلك ، يكسب األشخاص الذين استخدموا وسا
Wiener Linien ل.في فيينا أيًضا أموااًل أق Wiener Linien  هو اسم الشركة التي تدير النقل العام في فيينا. 

 
أخرى. ألن ذلك يساعد المناخ والبيئة.  سيكون من المهم ألكبر عدد ممكن من الناس استخدام وسائل النقل العام مرة 

. لوث الهواء. وسائقي السيارات يتحركون أقل من سائقي النقل العامومع ذلك ، فإن قيادة السيارة صاخبة وت    
 

يورو شهريًا من مساعدات كورونا  1000تدفع الدولة للفنانين   
  

الفنانين بشدة. قررت الحكومة النمساوية تقديم الدعم  أن المحظورات والقيود الناجمة عن فيروس كورونا أصابت 
يورو شهريًا   1000المالي لدعمهم. سيحصل الفنانون الذين ال يعملون بشكل دائم في مسرح أو ما شابه ذلك على 

. لمدة نصف عام اعتباًرا من يوليو   
 

. على هذه األموالفنان مسجل سيحصلون   15000إنهم يحصلون على المال من التأمين االجتماعي. يوجد   
 

 ظهرت الملكة البريطانية في الهواء الطلق ألول مرة منذ شهور 



 

 

  
ظهرت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية في الخارج ألول مرة منذ شهور. لقد انسحبت في المنزل لحماية نفسها من  

. وهي ترتدي الحجاب  فرس قزم عاًما وهي تركب   94ظهر الصور اآلن الملكة البالغة من العمر فيروس كورونا. ت  
. الوردي ، وسترة خضراء وقفازات بيضاء. ليس على البريطانيين أن يقلقوا بشأن صحة الملكة   

 
بحبها للحيوانات. تحب الخيول والكالب بشكل خاص  - في ملكة اإلنجليزية  - تشتهر الملكة  .  



 

 

 


