
 

 

تفتح مرة أخرى في مايو سوالمدارس  مطاعمالمتاجر وال  
 

مكن فتح جميع المتاجر ي  س. الكورونامايو ، ستخفف حكومة النمسا القواعد الصارمة المتعلقة بفيروس  1اعتباًرا من 
سارًيا وعليك  المتاجرفي  القناع ارتداء ال يزال شرط لكن ومصففي الشعر والمدلكين وأطباء األطفال مرة أخرى.

مساًء  11:00يجب قفل الساعة  لكنمايو. و 15بالفتح اعتباًرا من مطاعم االبتعاد مسافة متر عن اآلخرين. يُسمح لل
.مايو 15في الكنائس ممكنة من الصلوات تكون سأيًضا  كل يوم.  

 
الشهادة  فصول المدرسة التي تستعد المتحاناتمايو ، ستُعاد فتح المدرسة في النمسا تدريجيًا. تبدأ  4اعتباًرا من 

مايو ، ستفتح فصول المدارس األخرى تدريجًيا. أعلن ذلك المستشار  15ابتداًء من  الثانوية والتلمذة الصناعية اوال.
تس.سيباستيان كور  

 

في المطاعمالحكومة تدرس شرط القناع للموظفين   
 
  

تخطط  لكنالمقاهي والمطاعم األخرى بالفتح مرة أخرى في النمسا. وفي منتصف شهر مايو ، سيتم السماح للمطاعم و
هذا . قد يضطر الموظفون بعد ذلك إلى ارتداء أقنعة واقية. هذا ال ينطبق على الضيوف. المطاعمالحكومة قواعد لفتح 

تس.المستشار سيباستيان كور هقالما   
 

قدم المطاعم طاوالت أقل. هذا يزيد المسافة بين في المطاعم. يمكن أن تُ  للكورونا يمكن أيًضا تطبيق إجراءات أخرى
.الضيوف. يمكن للحكومة أيًضا تحديد عدد المعارف التي يمكنك الذهاب إلى مطعم معها  

 

 يتناقص عدد مرضى االكليل في النمسا 
 

 3000ربعاء ، كان حوالي يوجد في النمسا عدد أقل وأقل من المرضى المصابين بفيروس كورونا. صباح يوم األ
في المستشفى. توفي  الكوروناشخص فقط مصابين بفيروس كورونا. يجب معالجة عدد أقل من الناس من فيروس 

.شخص في النمسا بسبب الفيروس 500حتى اآلن حوالي   
 

ن ، يجب اآلن سيتم فتح المستشفيات ومكاتب األطباء تدريجيا. أعلن ذلك وزير الصحة رودولف أنشوبير. حتى اآل
عليك الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى فقط في حالة الطوارئ. عند الطبيب يجب عليك ارتداء قناع واٍق في غرفة 

.االنتظار  
 

المنخفض  دخل تريد الحكومة خفض الضرائب على ال  
 

كوجلر هذا يوم تخطط الحكومة لخفض الضرائب على الدخل المنخفض في العام المقبل. أعلن نائب المستشار فيرنر 
. أزمة كورونابسبب  لحكومةلصعوبة الزيد من يُ  هذا السبت. يقول الناس بحاجة ماسة لدفع ضرائب أقل. حتى لو كان

.يأمل كوجلر أن التخفيض الضريبي سيساعد أيًضا االقتصاد في النمسا  
 

.ديون الدولةوزير المالية غيرنوت بلوميل يريد أيضا خفض الضرائب. حتى لو أدى ذلك إلى زيادة   
 



 

 

في النمسا  كبيرةصيفية   حفالتتوجد  نل  
 

كبيرة في النمسا في الصيف. أحداث مثل مهرجانات المدينة ومهرجانات الموسيقى لن تكون  حفالتلن تكون هناك 
ممكنة. هذا ما قاله وزير الثقافة فيرنر كوجلر. ولكن من منتصف شهر مايو ، من المفترض أن تفتح العديد من 

 العامة تكون هذه المرافقس ليس معروفا بعد, متىالمؤسسات الثقافية مرة أخرى. وتشمل هذه المتاحف والمكتبات. 
.مفتوحة بالضبط  

 
مايو ، يمكن للنمساويين ممارسة الرياضة مرة أخرى. ألنه سيتم فتح العديد من المجاالت الرياضية مرة  1اعتباًرا من 

ألعاب القوى ، ومالعب التنس ، أو مالعب الغولف. حمامات أخرى. وتشمل هذه ، على سبيل المثال ، مرافق 
تزال مغلقة. باإلضافة إلى ذلك ، تمكنت أندية كرة القدم في البوندسليجا من التدريب مرة أخرى منذ يوم السباحة ال 
.، يمكنك التدريب فقط في مجموعات صغيرةلكناالثنين. و  

 

بعد أزمة كورونا ة اكثريريد النمساويون قيادة السيار  
 

مرة أخرى. يرغب الكثير في القيادة بدرجة أكبر حتى بعد أزمة كورونا ، يريد النمساويون القيادة أكثر بالسيارة 
على اإلنترنت. يريد عدد قليل يه تم العثور عل هذا ما انتجه استطالع رأييكونوا أقل تعرًضا للبكتيريا والفيروسات. 

.من المشاركين السفر أكثر بالقطار أو الحافلة أو الترام بعد أزمة كورونا  
 

.أقل التنقل بكميةبعد األزمة كما كان من قبل. فقط عدد قليل من المجيبين يريدون يتنقلو يريد معظمهم أن   
 

 عزف مغنون مشهورون عبر اإلنترنت في حفل كورونا
 

من خالل حفل موسيقي على اإلنترنت ، شكر العديد من المطربين المشهورين عالمًيا المساعدين في أزمة كورونا. 
المثال ، شاركت ليدي غاغا وإلتون جون وستيفي وندر وبول مكارتني ورولينج ستونز. كل الفنانين يلعبون على سبيل 

.الممرضات واألطباء ,من المنزل. كما شكر العديد من السياسيين والرياضيين والعلماء  
 

ضد فيروس كورونا. يأمل  كما جمعت الفعالية األموال لمنظمة الصحة العالمية. سيتم استخدام األموال لتطوير لقاح
.0212الخبراء أن يكون التطعيم متاًحا بحلول نهاية عام   

 

  (hc covid 19) ضد  مخترعة/تستضيف فيينا كابيتالز مباراة خيالية 
 

بحاجة إلى المال لألطفال  كابيتلزنادي هوكي الجليد فيينا كابيتالز يطلب من معجبيه دعمه في أزمة كورونا. ال
 HC COVID 19 ضد الكابيتلز. لذلك ، يستضيفون لعبة غير موجودة. تتنافس كتبيتلزوالشباب الذين يلعبون مع ال

 .. يجب شراء البطاقات لهذاخترعالمُ 
 

 1.99من بدأ بسعر يبطاقة. ملعب هوكي كابيتالز له العديد من المقاعد. يمكن شراء التذاكر  7022بيع  كتبيتلزالتريد 
 .. إنها مثل الكرة في كرة القدمPuck باللعبت هوكي الجليد تلعب  . Puckمايو. كتذكار هناك  17 يوم حتى يورو

 
 


