
قوانین مربوط بھ کرونا از ١۵ ماه ژوئن در اتریش آزادتر خواھند شد 
 
 

از ١۵ ماه ژوئن قوانین مربوط بھ کرونا در اتریش آزادتر خواھند شد، دیگر استفاده از ماسک در ھمھ جا اجباری نخواھد بود. تنھا 
برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و وارد شدن بھ محیط ھای درمانی بھداشتی ھمانند داروخانھ ھا و بیمارستان ھا استفاده از 
ماسک ھمچنان الزامی خواھد بود، ھمینطور آرایشگران و کارکنان رستوران ھا ھمانند قبل باید از ماسک استفاده کنند. این تصمیم را 

دولت در روز جمعھ گرفتھ است. 
 

در فروشگاه ھا استفاده از ماسک دیگر الزامی نخواھد بود. از ١۵ ماه ژوئن رستوران و کافھ ھای میتوانند دوباره تا دیروقت باز 
باشند، یعنی تا ساعت ١ بامداد، در حال حاظر تا ساعت ٢٣ اجازه دارند باز باشند. 

 
 

استفاده از ماسک دیگر در مدارس اجباری نیست  
 
 

از روز چھارشنبھ استفاده از ماسک در مدارس دیگر اجیاری نیست. کالس ھای ورزشی ھم عصرھا بعد از کالسھای دیگر تشکیل 
خواھند شد، البتھ شرکت در کالس ھای ورزشی برای دانش آموزان داوطلبانھ خواھد بود. کالس ھای آواز ھم اجازه دارند دوباره 

تشکیل شوند. مراسم ھای پایاِن ساال تحصیلی ھمانند جشن دیپلم یا فارغ التحصیلی اجازه دارند دوباره برگزار شوند.  
 

مدارس ھمچنان اما بھ صورت شیفتی خواھند ماند. بھ طور مثل در یک کالس نیمی از دارنش آموزان از دوشنبھ تا چھارشنبھ بھ 
مدرسھ می روند و نیمی دیگر پنج شنبھ و جمعھ و بھ صورت ھفتگی این روند جا بھ جا می شود. 

 
 
 

در مقایسھ با سال گذشتھ در ماه مھ ١٧۴.٠٠٠ نفر بییشتر بیکار شده اند 
 
 

آمار بیکاری در اتریش بھ دلیل ویروس کرونا ھمچنان باال می باشد. تا پایان ماه مھ بیش از ۵١٧.٠٠٠ نفر بیکار بودند. کھ نسبت بھ 
آمار بیکاری سال گذشتھ ١٧۴.٠٠٠ نفرافراد بیشتری بیکار بوده اند. این موضوع را وزیر کار کریستینھ آشباخر 

 Christine Aschbacher از ÖVP در روز سھ شنبھ توضیح داده است. آمار بیکار اما با مقایسھ با پایان ماه مارچ کاھش یافتھ 
است. در پایان ماه مھ ۴۵.٠٠٠ نفر از افراد بیکار دوباره بھ سر کار رفتھ اند. ھمچنین در حال حاضر ١ میلیون و سیصد ھزار نفر 

در غالب کار کوتاه بھ سر می برند. 
 
 

شرکت ھواپیمایی اتریشی AUA از ١۵ ماه ژوئن دوباره پروازھای خود را بھ جریان می اندازد 
 
 

بزرگترین شرکت ھواپیمایی اتریشی AUA نام دارد، کھ مخفف کلمھ انگلیسی Austrian Airlines می باشد. از اواسط ماه مارچ 
 AUA این شرکت ھواپیمایی فقط در صورت اضطراری ھواپیماھای خود را بھ پرواز درآورده است. بیشتر ھواپیماھای این شرکت

در فرودگاه وین پارک ھستند. ھواپیماھای این شرکت از ١۵ ماه ژوئن دوباره بھ پرواز درخواھند آمد. 
 

 پروازھای خطوط ھوایی ھمیشھ برا اساس یک برنامھ مشخص و ثابت پرواز می کنند. در مرحلھ اول، ھواپیماھا پروازھای خود را 
بھ ٣٧ شھر آغاز می کنند کھ این قسمت بسیار کوچکی از برنامھ پروازی است کھ قبل از بحران کرونا این شرکت ھواپیمایی داشتھ 

است. 
 
 



بازگشایی دوباره ھتل ھا، پنسیون ھا و محل ھای پیکنیک 
 
 

ھتل ھا، پنسیون ھا و محل ھای پیکنیک و کلبھ ھا بھ دلیل ویروس کرونا ھفتھ ھا بستھ بودند. اما از جمعھ دوباره اجازه داشتند، 
پذیرای مھمانان خود باشند، اما تمام مسائل بھداشتی باید رعایت شوند. در راھروھا باید افراد از ماسک استفاده کنند و ھمچنین از 

افراد دیگر باید حداقل یک متر فاصلھ را حفظ کنند. کارکنان باید در ارتباط با مھمانان و مشتریان از ماسک استفاده کنند. 
 

استفاده از تلھ کابین ھا و کشتی ھای تفریحی نیز با رعایت کردن تمام قوانین بھداشتی دوباره ممکن می باشد. 
 
 

استخر ھای آب گرم، باشگاه ھای ورزشی و استخرھای روباز دوباره باز خواھند شد 
 

بھ دلیل بحران کرونا در اتریش استخرھای آب گرم، باشگاه ھای ورزشی و استخرھا بیش از دوماه بستھ شده بودند. اما از جمعھ 
دوباره باز شدند.  این  شامل حال استخرھای عمومی روباز ھم میشود. البتھ باید قوانین بھداشتی مبارزه با کرونا را ھمچنان رعایت 

کرد. 
 

بھ طور مثال استفاده از ماسک در راھرو ھا و رختکن ھا الزامی است. این شامل حال زمان گرفتن ماساژ ھم میشود. ھنگام ورزش 
اما استفاده از ماسک الزامی نمی باشد. باید ھمواره یک متر فاصلھ از دیگران را رعایت کرد و در ھنگام ورزش باید این فاصلھ بھ 

٢ متر تبدیل شود. 
 
 
 

ھمچنان افراد کمی در وین از مترو استفاده می کنند 
 

استفاده مردم در وین از وسایل حمل و نقل عمومی روبھ افزایش می باشد. وسایل حمل نقل عمومی در وین مترو، تراموا و اتوبوس 
ھستند. اما ھمچنان افراد زیادی بھ خاطر ترس از ویروس کرونا از ماشین شخصی خود استفاده می کنند. تنھا نیمی از افرادی کھ قبل 

از بحران کرونا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کردند، ھم اکنون از آنھا استفاده می کنند. بر ھمین اساس شرکت  
Wiener Linien ھم درآمد کمتری در حال حاظر دارد. Wiener Linien اسم شرکتی است کھ حمل و نقل عمومی را در وین 

انجام میدھد.  
 

این مھم است کھ افراد بیشتری در حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنند. چرا کھ بھ سالم ماندن آب و ھوا و محیط 
زیست کمک بیشتری میکنند. استفاده از ماشین سر و صدا وآلودگی ھوا را بیشتر میکند. ھمچنین افرادی کھ از ماشین بیشتر استفاده 

می کنند تحرک کمتری نسبت بھ افرادی کھ از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنند دارند. 
 
 

دولت بھ خاطر بحران کرونا بھ ھنرمندان ١٠٠٠ ھزار یورو کمک ماھیانھ می کند 
 
 

محدودیت وممنوعیت ھا بخاطر بحران کرونا بھ ھنرمندان آسیب بسیاری وارد کرده است. دولت اتریش تصمیم گرفتھ است تا از آنھا 
حمایت مالی كند. ھنرمندانی کھ استخدام تئاتر یا مکان ھای مشابھ آن نیست اند، از اول ماه ژوئن بھ مدت ۶ ماه از دولت ماھی ١٠٠٠ 

یورو دریافت می کنند. 
 

آنھا این پول را از بیمھ اجتماعی دریافت می کنند. در حال حاضر ١۵٠٠٠ ھنرمند در آنجا عضو ھستند کھ این پول را دریافت 
خواھند کرد. 

 
 



ملکھ انگلیس بعد از ماه ھا برای اولین در محیطی خارج از خانھ ظاھرشد 
 

ملکھ انگلیس الیزابت دوم بعد از ماه ھا برای اولین بار در محیطی خارج از خانھ ظاھرشد. او برای محافظت از خود در برابر 
ویروس کرونا در این مدت در خانھ مانده بود. اما ھم اکنون عکس ھای از ملکھ ٩۴ سالھ انگلیس درحالی کھ روسری صورتی، 

ژاکتی سبز و دستکش ھای سفید دارد و سوار بر اسب است، دیده شده است. بریتانیایی ھا نباید درحال حاضر نگران وضعیت 
سالمتی ملکھ باشند. 

 
ملکھ انگلیس Queen بھ حیوان دوستی بسیار معروف است، او بھ طور مخصوص اسب ھا و سگ ھا را بسیار دوست می دارد.


