
 

 

 بدأ العمل بنظام المناوبات في المدارس يوم االثنين
 

. وهذا يعني أن نصف نوبات علىأسابيع منذ يوم االثنين. ولكن فقط  9في النمسا ، تم فتح المدارس مرة أخرى بعد 
تقريبًا يتناوبون في الفصل. النموذج األكثر شيوًعا في المدارس هو اآلن أن نصف  700.000الطالب البالغ عددهم 

الفصل الدراسي يذهب إلى المدرسة من االثنين إلى األربعاء والنصف اآلخر يذهب يومي الخميس والجمعة. األسبوع 
 .المقبل سيكون العكس

 
قناع وقائي في المدرسة. يمكن إزالة القناع فقط في يبدأ اليوم المدرسي لألطفال بغسل وتعقيم أيديهم. يجب ارتداء 

.وال دروس بعد الظهر رياضة بدنيةالمكان في الفصل. ال توجد أيًضا واجبات مدرسية ، وال دروس   
 
 

مايو 29الثقافية ممكنة مرة أخرى من  الحفالت  
 

ذلك نائب المستشار ووزير الثقافة الثقافية ممكنة مرة أخرى في النمسا. أعلن  الحفالتمايو ، تصبح  29ابتداًء من 
. يمكن حضور ما يصل تسمح إقامة الحفالت فالخارج و فالداخلفيرنر كوجلر ووزير الصحة رودولف أنشوبير. س

.مايو 29زائر ابتداًء من  100إلى   
 

بما لحفالت أغسطس  1 منيُسمح سزائًرا. ثم تفتح السينما مرة أخرى.  250بحدود  لحفالت يُسمحسيوليو ،  1من 
. على سبيل المثال ، يجب أن تكون هناك مسافة هذه الحفالتزائر. ولكن ستكون هناك قواعد في  1000يصل إلى 

اماكن الجلوس.متر واحد على األقل من الجار في   
 
 

في الخارجكنائس وفي ال التي قداسقواعد كورونا متاحة اآلن لل  
 

 للقداس. ومع ذلك ، هناك اآلن قواعد للصالةهاب إلى الكنيسة مرة أخرى بالذ منذ يوم الجمعة في النمسا ، سمح للناس
أفراد من العائلة كحد أقصى لحفالت  10بحيث ال يصاب أحد بفيروس كورونا. على سبيل المثال ، يمكن حضور 

.الزفاف والتعميد  
 

من األشخاص الذين ال تعيش باإلضافة إلى ذلك ، في الكنيسة وخارج المنزل ، يجب أن تكون دائًما على بعد متر 
معهم. يجب أن يكون هناك أيًضا مطهرات في الكنيسة. عليك أيًضا ارتداء قناع واٍق في الكنيسة ، ولكن ليس في 

.الهواء الطلق  
 
 

في فيينا كورونااإلثارة حول عدوى   
 

إنزرسدورف كان -ابسبب فيروس كورونا ، مئات األشخاص في الحجر الصحي في فيينا. في مركز البريد في فيين
موظفًا يعيشون في  63، أصيب  نيدراوستارايخفي هاجيبرون  موظفا أصيبوا بالفيروس. في مركز البريد 70هناك 

 .فيينا. لذلك كان ال بد من عزل المصابين وأسرهم



 

 

. أخذ وزير بلدية فيينا. وقال إن اإلصابات في فيينا تثير القلق,  ÖVP منالذي انتقد وزير الداخلية كارل نيهامر 
 .الصحة رودولف أنشوبير من الخضر بلدية فيينا تحت الحماية. قال إنه ال يوجد خطر خاص في فيينا

 
 شرح: الحجر الصحي

 
يعني الحجر الصحي أنه ال يمكنك االتصال بأشخاص آخرين. أنت منفصل عن جميع األشخاص اآلخرين. يحدث هذا 

ما تشك في إصابتك به. الغرض من الحجر الصحي هو منع عندما يكون لديك مرض خطير أو معدي ، أو عند
.اآلخرين من اإلصابة  

 

 لوناتشيك الدولة للثقافة ةوزير تستقالإ
 

الدولة للفنون والثقافة. أعلنت ذلك يوم الجمعة. في  ةمن منصب وزير تمن حزب الخضر استقالأولريكي لوناتشيك 
على الرغم من أنها حاولت ، إال لت لوناتشيك وقالوناتشيك.  المجال الثقافي ، كان الكثير من الناس غير راضين عن

 .أن عدم الرضا تبدد. لذلك استقالت
 

للفن والثقافة. عملت ماير سابقًا في مجال الفن ك كوزيرة دولة جديدة تشيتم تعيين أندريا ماير يوم الثالثاء خلفا للونا
 والثقافة. هذا يعني أنها تعرف ما يحتاجه الفنانون. ويوم األربعاء سيتم اإلشادة بها على منصبها الجديد من قبل رئيس

ألكسندر فان دير بيلين ةاالتحادي الجمهورية  


