
الزام استفاده از ماسک در سوپرمارکت ھا برای مقابلھ با ویروس کرونا  
 

بھ دلیل ویروس کرونا، از دوشنبھ استفاده ازماسک در ھنگام خرید اجباری میباشد. این قانونی است کھ دولت اتریش تصویب کرده 
است. برای حضور در سوپرمارک ھا و داروخانھ ھا نیاز بھ پوشاندن دھان و بینی با ماسک است. ماسک ھا در ورودی 

سوپرمارکت ھا تقسیم می شوند. این قانون شامل حال فروشگاه ھای کوچک نمی باشد. اگر فردی احساس می کند کھ، مریض است، 
اجازه خرید رفتن ندارد. 

 
دولت ھمچنین اقدامات سختگیرانھ دیگری را دررابطھ با ویروس کرونا تصویب کرده است. افرادی کھ بھ خصوص در معرض 

خطربیمار شدن بھ ویروس کرونا ھستند ، مجبور نیستند سر کار بروند، آنھا می توانند در خانھ کار کنند یا آزاد باشند. دولت ھمچنین 
اعالم کرد، ھتل ھا دراتریش باید تعطیل باشند. 

 
صدراعظم سباستین كورتس نسبت بھ اتخاذ اقدامات پیش گیرانھ ھشدار داد. وی گفت " آرامش قبل از طوفان“. 

ھمینطوردولت ازمردم خواست کھ ھمچنان تصمیمات گرفتھ شده را رعایت بکنند، تا ویروس بیشتر از این گسترش پیدا نکند، تنھا 
زمانی از خانھ بیرون بروید کھ یا باید سرکار بروید یا بھ مواد خوراکی الزم دارید. ھمینطور دربیرون از خانھ حداقل یک متر فاصلھ 

را با دیگران رعایت کنید. 
 

٣۵٠٠ کارمِند اضافھ بر سازمان از چھارشنبھ خدمت خواھند کرد 
 

از روز چھارشنبھ ، ٣۵٠٠ کارمند دولت اضافھ بر سازمان بھ افراد سالمند و بیمار کمک می کنند. بھ طور مخصوص بھ بیمارستان 
ھا و مراکز مراقبت از بیماران و سالمندان کمک خواھد شد. چرا کھ نیاز بھ جاگزینی کارمندان جدید بھ جای کارمندھای کھ بھ مبتال 

بھ ویروس کرونا شده اند، بود..کارمندان دولت ھمچنین بھ حمل و نقل افراد بھ آمبوالنس ھا  کمک خواھند کرد.  این افراد مردانی 
ھستند کھ نمی خواھند خدمت سربازی خود را درارتش انجام بدھند، برای ھمین بھ خدمات اجتماعی در کشور کمک می کنند. 

 
عالوه بر این افراد، ٢٠٠٠ جوان دیگر ھم بھ صورت داوطلب و دلخواه اعالم آمادگی برای کمک رسانی کرده اند.  ھمینطور١۵٠٠ 

کارمند غیرنظامی کھ درحال حاضر خدمات اجتماعی خود را بھ پایان رسانده اند، باید سھ ماه دیگر نیزبھ  خدمت خود ادامھ دھند. 
 

مدارس احتماال تا آخر ماه آوریل بستھ خواھند ماند 
 

مدارس در اتریش بھ احتمال خیلی زیاد تا آخرماه آوریل بستھ خواھند ماند، این دستور Heinz Faßmann وزیر آموزش وپرورش 
است. ھنوز تصمیم دقیقی از بازگشایی مدارس گرفتھ نشده است. بعد از آن ھم مدارس بھ تدریج بازخواھند شد. در ابتدا الویت با دانش 

آموزانی است کھ دیپلم می خواھند بگیرند و بعد کسانی کھ امتحان نھایی دارند. 
 

آموزگاران نیز باید بھ دانش آموزان تا پایان ماه آوریل تکالیف مشخص و کافی بده اند. ھمین طورمدارس باید برای خود تصمیم 
بگیرند کھ آیا مطالب آموزشی جدید را ھم بدھند یا خیر. درمورد زمان برگزاری امتحان دیپلم وزیز،Faßmann بعد از تعطیالت 

عیدپاک تصمیم گیری میکند. امتحان دیپلم امسال باید در ھر صورت برگزارشود، این گفتھ Faßmann است. 
 
 

بیش از١٢٠ کشِتھ ویروس کرونا در اتریش 



در اتریش ، بیش از١٢٠ نفر از ویروس کرونا تا عصرسھ شنبھ جان خود را از دست داده اند. تا صبح چھارشنبھ ، بیش از١٠ھزار 
و١٠٠ نفر بھ این ویروس مبتال شده اند. بیش از١١٠٠ بیمار در بیمارستان ھا تحت معالجھ ھستند. تقریباً بیماری در ٢٠٠  نفر از 

آنھا بطور جدی پیشرفت کرده است، بھ ھمین دلیل آنھا دربخش مراقبت ھای ویژه نگھ داری می شوند. این بیماران اغلب دیگر نمی 
توانند بھ تنھایی نفس بکشند و تنھا با کمک دستگاه ھای مخصوص می توانند نفس بکشند. از طرفی دیگر اما کسانی ھم بوده اند کھ از 

پس ویروس کرونا برآمده و زنده مانده اند. 

وزیر بھداشت ، رودولف آنسچبرRudolf Anschober می گوید، اوج بحران ویروس کورنا بین اواسط  ماه آوریل تا اواسط ماه 
می، خواھد بود. این بدان معنی است کھ در این زمان آمار افراد مبتال بھ این وبروس بھ اوج خود خواھد رسید، ھرچقدر این اوِج 

بحران دیرتر رخ بدھد، بھتر خواھد بود. چرا کھ افراد یک باره بھ بیمارستان ھاھجوم نخواھند آورد و اینگونھ بیمارستان ھا می توانند 
بھ بیماران خدمات بھتری نیزارائھ دھند. 

 
 

جشنواره جزیره دانوب Donauinsel-Fest بھ ماه سپتامبر موکول می شود 

جشنواره معروف جزیره دانوب Donauinsel-fest در وین مثل ھمیشھ در ماه ژوئن برگزار نمی شود. بھ دلیل ویروس کرونا. این 
جشنواره موسیقی در پاییزبرگزار خواھد شد. تاریخ جدید آن از ١٨ تا ٢٠ سپتامبر می باشد. برنامھ جشنواره بعید است کھ طبق 

برنامھ ریزی ھمیشگی انجام شود، چرا کھ  بسیاری از موزیسن ھا  کنسرت ھای دیگر خود را فصل پاییز موکول کرده اند. 
بنابراین ، ممکن است آنھا برای این جشنواره دیگر وقت نداشتھ باشند. 

جشنواره جزیره دانوب Donauinsel-Fest امسال برای ٣٧مین بار برگزار می شود، کھ ھمواره شاھد اجرا موزیسین ھای 
بسیاری در این جشنوارِه سھ روزه بوده ایم. بازدید برای بازدیدکنندگان رایگان است. 

 
 

بسیاری از افراد مشھور بھ ویروس کرونا بیمار شده اند 

صدھا ھزار نفر در سراسر جھان بھ ویروس کرونا مبتال شده اند کھ در این میان برخی ازافراد مشھورنیز ھم بھ این بیماری مبتال 
گردیده اند. بھ عنوان مثال ، بازیگر آمریکایی تام ھنکس  Tom Hanks وھمسرش،  کھ  ھر دوآنھا  دراسترالیا آلوده شدند. اما 

ھردوآنھا  دوباره سالمت خود را بھ دست آورده اند. ھمینطورپرنِس انگلیسی چارلزCharles بھ ویروس کرونا بیمارشده است. و یا 
ھمینطور Placido Domingo  یکی ازخوانندگان معروف جھان. 

 
 Boris سیاستمداران مشھور جھان نیزدرگیرویروس کرونا شده اند. بھ عنوان مثال رئیس دولت بریتانیا ، بوریس جانسون

 Johnson.
 
 

+++ ترجمھ این گزارش، پروژھی است  با ھمکاری اتاق بازرگانی وین .(WKW) این ترجمھ ھا با حمایت مالی WKW تأمین 
شده اند+++ . 

 
 
 

 




