
 

 

مايو 1قواعد جديدة في أزمة االكليل من   
 

في النمسا. لم تعد قيود الخروج السابقة تنطبق منذ ذلك الحين. يمكنك  الكورونامنذ األول من مايو ، كانت هناك قواعد جديدة ألزمة 
.الذهاب إلى أي مكان مرة أخرى وليس فقط للتسوق أو العمل في الخارج. ولكن ال يزال عليك االبتعاد مسافة متر عن اآلخرين  

 
امة اآلن. األماكن العامة ، على سبيل المثال ، المكاتب أو هناك أيًضا لوائح جديدة بشأن األقنعة الواقية. عليك ارتداء قناع في األماكن الع

.يونيو 30المستشفيات. حتى اآلن ، يتم تطبيق متطلبات القناع فقط على المتاجر ووسائل النقل العام. القواعد الجديدة صالحة حتى   
 

 إعادة فتح مراكز التسوق ومصففي الشعر والمتاجر الكبيرة
 

متر مربع مرة أخرى يوم السبت. هذه ، على  400فو الشعر والمحالت التجارية التي تزيد مساحتها عن وافتتحت مراكز التسوق ومصف
. الكوروناأسابيع بسبب فيروس  7الكهربائية أو محالت األزياء أو متاجر األثاث. تم إغالقها لما يقرب من  االجهزةسبيل المثال ، تجار 

.ة للتسوقكان العديد من الناس ينتهزون بالفعل الفرص  
 

ومع ذلك ، يجب على العمالء ارتداء أقنعة واقية في المحالت التجارية والحفاظ على بعدهم. ال تزال المتاجر بها الكثير من البضائع في 
.مستودعاتها. هذا هو السبب في وجود العديد من الخصومات والعروض الترويجية  

 

 أعيد فتح المدارس يوم االثنين لفصول التخرج
 

أسابيع تم إغالق جميع المدارس في النمسا بسبب أزمة كورونا. عاد العديد من الطالب إلى المدرسة يوم االثنين. ولكن فقط  7لمدة 
خريجي المدارس الثانوية وطالب الفصول النهائية في المدارس المهنية. يجب عليك اآلن إكمال العام الدراسي واالستعداد لالختبارات 

.النهائية  
 

هؤالء الطالب عادوا يوم االثنين. في بعض المدارس ، يبدأ التحضير للتخرج الحقًا. تنطبق اإلجراءات األمنية الصارمة  لكن ليس كل
المقعد.على التالميذ ارتداء قناع في  يجبال  لكنعلى الدروس. يجب ارتداء حماية الفم واألنف في مبنى المدرسة. و  

 
. يجب أن تكون هناك مسافة متر واحد على األقل بين الطالب. ولتحقيق ذلك ، لم عن بعض اً بعيد المقاعدباإلضافة إلى ذلك ، يجب وضع 

.يعد التالميذ يجلسون في الفصول الدراسية ، ولكن أيًضا في صالة األلعاب الرياضية  
 

تقلص االقتصاد بشكل حاد الكوروناأزمة   
 

في  2.5هذا هو السبب في وجود ركود. تقلص االقتصاد النمساوي بنحو التدابير ضد انتشار فيروس كورونا تضر باالقتصاد في النمسا. 
.المائة في الربع األول من هذا العام. ويغطي الربع األول أشهر يناير وفبراير ومارس  

 
ل إلى يونيو. يعتقد يتوقع الباحثون االقتصاديون أن يزداد الربع الثاني سوًءا هذا العام. ال نعلم بعد كم سينكمش االقتصاد النمساوي من أبري

.أضعاف ما كان عليه في الربع األول 3إلى  2الباحثون أن االقتصاد يمكن أن يتقلص من   
 

 شرح: النمو االقتصادي والركود
 

عندما ينمو االقتصاد ، يطلق عليه النمو االقتصادي. ينمو االقتصاد مع تصنيع وبيع المزيد من األشياء. ثم سيكون هناك المزيد من 
.ف للناسالوظائ  

 
في حالة الركود هو العكس. ينكمش االقتصاد ألنه يتم تصنيع وبيع أشياء أقل. ثم هناك المزيد من العاطلين عن العمل ألن الكثير من 

.الناس يفقدون وظائفهم  
 



 

 

 استمرت البطالة في االرتفاع بشكل حاد للغاية في أبريل
 

شخص عاطلين عن العمل. وهذا  570،000أبريل بسبب أزمة كورونا. كان حوالي استمرت البطالة في النمسا في االرتفاع بقوة في 
.. هذا رقم قياسي جديد2019بالمائة عاطلين عن العمل أكثر من أبريل  58يمثل حوالي   

 
ضد فيروس ارتفعت البطالة بشكل حاد في جميع الفئات العمرية ، في جميع الفئات المهنية وفي جميع الواليات الفيدرالية. كإجراء 

كورونا ، أغلقت الحكومة جميع الحانات والفنادق. هذا هو السبب في أن البطالة كانت سيئة بشكل خاص هناك. كان الكثير من الناس 
.عاطلين عن العمل في البناء  

 

 لن يتم إغالق الكهرباء والغاز بحلول نهاية يونيو
 

لى البنك أو مكتب البريد. لقد فقد الكثير وظائفهم. لذلك ، ال يمكنهم دفع ثمن خالل أزمة كورونا ، ال يستطيع الكثير من الناس الذهاب إ
قف أشياء مثل اإليجار والغاز والمياه والتدفئة. بالنسبة لهؤالء األشخاص ، كان هناك بالفعل اتفاق مع صناعة الطاقة النمساوية حتى ال يو

.أحد الغاز أو الماء أو التدفئة  
 

نهائيا.م حتى نهاية يونيو. ينطبق على األسر الخاصة والشركات الصغيرة. لن يتم إيقاف تشغيل الكهرباء أو الغاز وقد تم تمديد هذا النظا  
 

الخاصةفاالماكن  لكوروناا تفتيشال يوجد   
 

اكن العامة مرة مايو. على سبيل المثال ، يمكن أن يجتمع المزيد من األشخاص في األم 1تم تطبيق قواعد االكليل الجديدة في النمسا منذ 
 أشخاص في شقق أو منازل خاصة. لكن ذلك لن يتم التحقق منه. 10أشخاص. يجب أال يجتمع أكثر من  10أخرى ، ولكن ليس أكثر من 

.وقد أوضح ذلك وزير الصحة رودولف أنشوبير  
 

أشخاص في شقة ما هو إال  10وقال انشوبر "معي لن تكون هناك مثل هذه الضوابط". ألن الحد األقصى الذي يجب أن يجتمع فيه 
.توصية وليس مطلبًا  

 

 وقد أعيد فتح بعض المنشآت الرياضية منذ يوم الجمعة
 

مايو. هذه ، على سبيل المثال ، مالعب تنس أو  1تم إغالق المنشآت الرياضية في النمسا بسبب فيروس كورونا. بعضها مفتوح منذ 
متر على األقل  2لطلق فقط وبدون االتصال الجسدي. يجب أن تكون هناك مسافة مالعب جولف. يمكنك ممارسة الرياضة في الهواء ا

.بين الرياضيين. الرياضات الداخلية والفنون القتالية ، على سبيل المثال ، ال تزال غير مسموح بها  
 

تي العبو التنس إلى اللعبة بمالبس يمكنك البقاء في المنشأة الرياضية فقط طالما استمر النشاط الرياضي. على سبيل المثال ، يجب أن يأ
.رياضية. بعد المباراة ، يجب عليهم العودة إلى المنزل على الفور  


