
 

 

 يُسمح بإعادة فتح المتاجر الصغيرة بعد عيد الفصح على الرغم من كورونا
 

يصيب الكثير من الناس في النمسا بالمرض. ومع ذلك ، يُسمح بإعادة فتح بعض المتاجر في النمسا بعد عيد  كوروناال يزال فيروس ال
متاجر ايضا لل يُسمحس .الحدائقمتاجر مستلزمات و بناءيُسمح بفتح متاجر الس. بعد عيد الفصح ، متاجرجميع ال يخصالفصح. لكن هذا ال 

. جددامتر مربع  أن تفتح مرة أخرى. من بداية شهر مايو ، يمكن فتح جميع المحالت التجارية م 400الصغيرة التي تصل مساحتها إلى 
.المستشار سيباستيان كورز يوم االثنين هقالهذا ما يشمل أيًضا مقدمي الخدمات مثل مصففي الشعر.  وهذا  

 
. لذا ال يمكنك الذهاب إلى الخارج إال عندما يكون عليك عيسركورونا بشكل في النمسا ، يتم حاليًا اتخاذ إجراءات لمنع انتشار فيروس ال

. يمكنك أيًضا الذهاب في نزهة على األقدام. في الخارج يجب عليك االبتعاد مسافة متر واحد على األقل عن الطعام العمل أو لتسوق
.األشخاص اآلخرين. ومن المتوقع أن تستمر هذه اإلجراءات حتى نهاية أبريل  

 
ة حتى نهاية يونيو. من المحتمل أن تظل المطاعم والفنادق والمدارس مغلقة حتى منتصف مايو. يجب إجراء محظور التجمعات

.والفحوصات النهائية الهامة األخرى بموجب إجراءات أمنية خاصة )الشهادة الثانوية(ماتوراال  
 

 متطلبات قناع الحماية في محالت السوبر ماركت ومخازن األدوية
 

. القناع يهدف محالت السوبر ماركت والصيدلياتفي  ارتداء قناع واٍق على أفواههم وأنوفهم الجميع على يتوجبمنذ االثنين في النمسا ، 
محالت مجموعة . يتم توزيع األقنعة أمام محالت السوبر ماركت وهي مجانية. كوروناإلى منعك من إصابة أشخاص آخرين بفيروس ال

تشمل بيال و بيني و بيبا و اديج, تتطلب بيورو واحد لكل قناع.ألشركات ريفي التي   
 

مكنك أيًضا إحضار قناع معك من المنزل. حتى األقنعة واألوشحة المخيطة مسموح بها. من األسبوع المقبل ، سيكون عليك أيًضا ارتداء ي
المواصالت العامة.قناع في   

. 

افي النمس كوروناحالة وفاة بفيروس ال 240أكثر من   
 

شخص بالفيروس.  12600شخًصا بسبب فيروس كورونا في الصباح. في المجموع ، أصيب أكثر من  240في النمسا ، توفي أكثر من 
.للغاية وهم في وحدة العناية المركزة ةخطير في حالةمنهم  240مريض في المستشفى.  1100يتم عالج حوالي   

 
وبالتالي يحتاجون إلى جهاز خاص. ولكن هناك أيًضا العديد من األشخاص الذين غالبًا ما ال يستطيع هؤالء المرضى التنفس بمفردهم 

.بصحة جيدة مرة أخرى همنجوا من فيروس كورونا. أن  
 

الصمودالرئيس فان دير بيلين يدعو النمساويين إلى   
 

بسبب أزمة كورونا.  صمودالنمساويين التحدث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين مع النمساويين على شاشة التلفزيون. طلب من 
ولم يستطع فان دير بيلين أن يقول إلى متى ستستمر األزمة. لكنه يعلم أنه سينتهي في مرحلة ما. حتى تنتهي األزمة ، يجب على 

.النمساويين أن يتماسكوا وأن يساعدوا بعضهم البعض  
 

مصافحة الجيًدا. ويجب أن يحافظوا على مسافة من بعضهم البعض. ال يجب  كما قال فان دير بيلين أنه يجب على النمساويين غسل أيديهم
.األشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر اإلصابة بالفيروسبااليادي وهذا لحماية   

 
 
 
 



 

 

 

مملة )الحجر الصحي( يجد النمساويون أن قيود الخروج  
 1000 استطالع لأكثر صعوبة مما كانت عليه في البداية. كان هذا نتيجة  كورونايجد النمساويون أن إجراءات الحكومة ضد فيروس ال

في المائة من  47بالمائة فقط إنهم يتعاملون بشكل جيد مع قيود الخروج. قبل ذلك ، قال  38نمساوي. في األسبوع الماضي ، قال 
.األشخاص الذين شملهم االستطالع ذلك  

 
في المائة على األقل. ال تزال الغالبية تعتقد أن الحكومة تتخذ قرارات جيدة  97يلتزمون بدقة بالتدابير. وقال ومع ذلك ، ال يزال الناس 

. غالبًا ما يستخدم النمساويون وقتهم في المنزل للتنظيف والترتيب. كما أنهم يطهون أكثر ويتصفحون اإلنترنت كورونافي أزمة فيروس ال
.كثيًرا  

 

كوروناشخص بسبب فيروس ال 12،700، توفي أكثر من  في الواليات المتحدة  
 

. الكورونا. ألن المزيد والمزيد من األمريكيين يموتون من فيروس كورونايستعد شعب الواليات المتحدة ألسابيع سيئة. السبب هو أزمة ال
األمريكي دونالد ترامب إن  شخص في الواليات المتحدة بسبب الفيروس حتى يوم األربعاء. قال الرئيس 12700توفي أكثر من 

.األمريكيين يواجهون "أوقاتًا عصيبة للغاية". وقال ترامب إنه من المرجح أن يكون األسبوع القادم هو األصعب  
 

الخبراء  ال تزال الحالة سيئة للغاية في إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا. في هذه البلدان ، ال يزال المئات يموتون من الفيروس كل يوم. 
الى االن. ال يرون أي تحسن حقيقي في الوضع  

 

 نقل رئيس الوزراء جونسون إلى وحدة العناية المركزة في كورونا
 
عانى رئيس الوزراء بوريس جونسون من فيروس كورونا منذ أكثر من أسبوع. اآلن تدهورت صحته أكثر. كان عليه الذهاب إلى ي

.ني من حمى شديدة. واآلن تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفىالمستشفى يوم األحد ألنه ال يزال يعا  
 

الفيديو كان  رسائلالعمل من هناك. في بمارس. وبقي في البداية في المنزل واستمر  26 يوم كورونافيروس الب جونسون نشخيصتم 
.لوزناقدا لمتفائالً. لكنه بدا متعبا وف  

 

المركزةشرح: وحدة العناية   
 

تعتبر وحدة العناية المركزة منطقة خاصة في المستشفى. هذه المنطقة مخصصة للمرضى الذين يعانون من مرض خطير بشكل خاص. 
.حتاج إلى جهاز خاصب هم وبالتالي همغالبًا التنفس من تلقاء نفس همعلى سبيل المثال ، ال يمكن  

 


