
قوانین جدید در بحران کرونا از اول ماه مھ  
 
 

از اول ماه مھ در اتریش قوانین جدیدی برای بحران کرونا وجود دارد. قوانین محدودیت خروج، از این تاریخ دیگر معتبر نیست اند. 
نھ فقط برای خرید و سرکار رفتن اجازه دارید از خانھ بیرون بروید، بلکھ ھمھ جا می توانید از این بھ بعد بھ راحتی بروید، فقط باید 

با دیگران یک متر فاصلھ را ھمچنان رعایت بکنید. 
 

قوانین جدیدی ھم برای استفاده از ماسک وجود دارد. باید در فضاھای داخلی عمومی ھم از ماسک استفاده شود. فضاھای داخلی 
عمومی مثل اداره ھا یا بیمارستان ھا. تا قبل از این استفاده از ماسک برای فقط برای واردشدن بھ فروشگاه ھا یا استفاده از وسایل 

حمل و نقل عمومی الزامی بود. قوانین جدید تا ٣٠ ماه ژوئن اعتبار دارند. 
 
 
 

بازگشایی مجدد مراکز و فروشگاه ھای خرید بزرگ و آرایشگاه ھا  
 
 

از رو شنبھ مجدداً مراکز خرید بزرگ، آرایشگاه ھا و فروشگاه ھایی کھ وسعت ای بیش از ۴٠٠ متر دارند دوباره باز شده اند. بھ 
طور مثال فروشگاه ھای لوازم الکتریکی، فروشگاه ھای ُمد و زیبایی، فروشگاه ھای لوازم خانگی. بھ خاطر مشکل کرونا فروشگاه 

ھا تقریبا ھفت ھفتھ بستھ بوداند. بھ ھمین دلیل خیلی از مردم االن از این فرصت استفاده کرده و بھ خرید می روند.  
 

مشتری ھا باید در فروشگاه ھا از ماسک استفاده کنند و از دیگران فاصلھ بگیرند. خیلی از فروشگاه ھا ھنوز محصوالت زیادی در 
انبارھای خود دارند وبرای ھمین تخفیف ھای زیادی بر روی اجناس وجود دارد. 

 
 
 

بازگشایی دوباره مدارِس دوره پایانی از روز دوشنبھ   
 

بھ دلیل بحران کرونا برای ھفت ھفتھ مدارس در اتریش بستھ بوده اند. اما از روز دوشنبھ خیلی از دانش آموزان دوباره بھ مدرسھ 
ھای خود بازگشتھ اند. اما فقط دانش آموزان دوره دیپلم و کسانی کھ امتحانات پایانی دوره فنی حرفھ ای را دارا می باشند. در حقیقت 

دانش آموزانی کھ امتحانات نھایی و پایانی دوره تحصلی خود را باید بدھند. 
 

البتھ ھمھ دانش آموزان این دوره از دوشنبھ بھ مدرسھ برنگشتھ اند چرا کھ در بعضی از مدارس، دوره ھای آماده سازی این کالس ھا 
دیرتر شروع می شوند. در کالس ھا قوانین بھداشتی جدی البتھ باید رعایت شوند. در محیِط مدرسھ، دانش آموزان باید از ماسک حتماً 

استفاده بکنند اما در حیاط مدرسھ خیر. 
 
 
 

ھمینطور باید میزھا با فاصلھ مشخص از ھم قرار بگیرند و فاصلھ دانش آموزان از ھمدیگر باید حداقل یک مترباشد. بھ ھمین دلیل 
دانش آموزان زمان زیادی را درکالس ھای خود سپری نمی کنند و بیشتر از فضای سالن ورزشی مدرسھ دراین زمینھ استفاده می 

کنند. 
 
 
 

کم شدن رشد اقتصادی بھ دلیل بحران کرونا 
 
 



قوانین مبارزه با ویروس کرونا در اتریش باعث صدمھ شدید بھ اقتصاد و رکود اقتصادی شده است. رشد اقتصادی در سھ ماه اول 
سال در اتریش ٢.۵ درصد کاھش یافتھ است. کھ شامل ماه ھای ژانویھ، فوریھ و مارچ می شود.  

 
 محقق دانان اقتصادی بر این باور ھست اند کھ در سھ ماه دوم سال این داستان بدتر ھم خواھد شد. اینکھ اقتصاد اتریش از ماه آوریل 

تا ژوئن چقدر کاھش خواھد یافت ھنوز مشخص نیست، اقتصاد دانان معتقد ھستند می تواند تا دو یا سھ برابر بیشتر از سھ ماه اول، 
رشد اقتصادی کاھش یابد.  

 
 

توضیح: رشد اقتصادی و رکود اقتصادی   
 توسعھ اقتصاد را رشد اقتصادی می نامند بھ این معنی کھ تولید و فروش بیشترمی شود وطبیعتاً شغل ھای بیشتری برای افراد بھ 

وجود می آید. 
 

رکود اقتصادی برعکس آن است. رشد اقتصادی کاھش می یابد، چرا کھ تولید و فروش کمتر می شود. بنابرین نرخ بی کاری باالتر 
می رود چرا کھ افراد شغل خود را از دست می دھند. 

 
 
 
 

نرخ بی کاری در ماه آوریل بھ شدت افزایش یافت 
 
 

بھ دلیل بحران کرونا در اتریش نرخ بی کاری در ماه آوریل در اتریش بھ شدت افزایش یافت. تقریبا ۵٧.٠٠٠ نفر بی کار شده بودند. 
و این آمار بیکاری ۵٨ درصد بیشتر از آمار بیکاری در ماه آوریل ٢٠١٩ می باشد. کھ این رکوردی تازه محسوب می شود. 

 
این نرخ بیکاری شامل حال ھمھ گروه ھای سنی، ھمھ شغل ھا و ھمھ شھر ھای می شود. بھ دلیل بحران ویروس کرونا دولت مجبور 

بھ تعطیلی تمام رستوران ھا، کافھ و ھتل ھا شد، بھ ھمین دلیل نرخ بی کاری در این مشاغل بدتر از ھر جای دیگری بود. ھمچنین 
خیلی از بنا ھا و کارگران ساختمانی شغل خود را از دست داده بودند. 

 
 

برق و گاز تا آخر ماه ژوئن قطع نخواھد شد 
 

بھ دلیل بحران کرونا خیلی از مردم نمی توانند بھ بانک و یا اداره پست بروند. خیلی از مردم نیز شغل خود را از دست داده اند. بھ 
ھمین دلیل خیلی از مردم نمی توانند اجاره خود یا آب، برق، گاز و یا ھزینھ ھای گرمایشی خودرا پرداخت نمایند. بھ ھمین دلیل بر 

اساس توافقی کھ با مرکز اقتصادی انرژی اتریش شده است، آب، برق، گاز این افراد قطع نخواھد شد.  
 

این قوانین تا آخر ماه ژوئن تمدید خواھد شد. این قوانین برای افراد شخصی و شرکت ھای کوچک محسوب می شود. بنابرین بھ ھیچ 
عنوان برق و یا گاز بستھ و یا قطع نخواھد شد.  

 
 
 

در محیط ھا خصوصی کنترل کرونا صورت نمی گیرد 
 
 

از اول ماه مھ در اتریش قوانین جدیدی مربوط بھ کرونا وجود دارد. بھ طور مثال در مکان ھای عمومی افراد بیشتری می توانند با 
یکدیگر دیدار بکنند ، اما نباید بیشتر از ده نفر باشند. در خانھ ھا ھم نباید بیش از ده نفر دور ھم جمع شوند. اما افراد کنترل نخواھند 

شد. این گفتھ وزیر بھداشت رُدولف آنشوبر Rudolf Anschober است. 



 
تا زمانی کھ من سر کار ھستم، اجازه نخواھم داد کھ افراد کنترل شوند، این گفتھ وزیر بھداشت آنشوبرAnschober است. این کھ 

در خانھ ھا نھایتاً ده نفر می توانند دورھم جمع شنود، توصیھ ماست نھ قانون. 
 
 
 
 

بازگشایی دوباره برخی از مکان ھای ورزشی از روز جمعھ  
 
 

بھ دلیل ویروس کرونا مکان ھای ورزشی در اتریش بستھ بودند. از اول ماه مھ برخی از آنھا اما دوباره باز شده اند، بھ طور مثال 
زمین ھای تنیس و گُلف. ورزش در فضاھای باز و بدون ارتباط بدنی با دیگران مجاز می باشد. فاصلھ میان ورزشکاران باید حداقل 

دو متر باشد. ورزش ھای در سالن و ھمچنین ورزش ھای رزمی ھمانند گذشتھ ھنوز مجاز نسیت اند. 
 
 

فقط در زمان اجرای بازی ورزشکاران اجازه حضور در ورزشگاه ھا را دارا می باشند، بھ طور مثال تنیس بازھا باید با لباس تنیس 
بھ باشگاه بیایند و بعد از پایان بازی سریعاً ورزشگاه را ترک بکنند.  




