
علی رغم کرونا، فروشگاه ھای کوچک بعد از عید پاک اجازه بازگشایی خواھند داشت 
 

ھمچنان ویروس کرونا در اتریش انسان ھای زیادی را بیمار می کند، اما با وجود آن، بعد ازعید پاک برخی از فروشگاه ھا اجازه 
بازگشایی خواھند داشت. اما این شامل حال ھمھ فروشگاه ھا نخواھد بود. بعد ازعید پاک برخی از فروشگاه ھای بزرِگ فروش لوازم 
ساختمانی و باغبانی، ھمچنین فروشگاه ھای کوچک تری کھ فضای تا ۴٠٠ متر دارند، اجازه بازگشایی پیدا خواھند کرد و از ابتدای 

ماه مھ Mai اجازه دارند ھمھ فروشگاه ھا دوباره باز شوند این شامل حال مشاغلی مثل آرایشگاه ھا ھم می شود. این سخنان را 
صدرعظم سپاستین کورتس در روز دوشنبھ گفتھ است.  

 
 در حال حاضردر اتریش اقدامات الزم برای جلوگیری از انتشار سریع ویروس کرونا در حال انجام  شدن است. بنابراین افراد فقط 

زمانی اجازه دارند از منزل بیرون بروند کھ مجبور بھ خرید مواد خوراکی یا سرکاررفتند باشند، پیاده روی ھمچنان مجازمیباشد. در 
خارج از منزل باید حداقل یک متر با دیگران فاصلھ داشتھ باشید.  پیش بینی می شود این اقدامات تا پایان ماه آوریل ادامھ یابد. 

 
برگزاری مراسم ھا و برنامھ ھا تا پایان ماه ژوئن ممنوع است. رستوران ھا، ھتل ھا و مدارس بھ احتمال زیاد تا اواسط ماه مھ بستھ 

خواھند ماند. امتحانات مھم نھای ودیپلم میتوانند بھ شرِط احتیاط کامل برگزار شوند. 
 
 

الزام استفاده از ماسک در سوپرمارکت ھا و داروخانھ ھا  
 

از دوشنبھ استفاده از ماسک برای پوشاندن دھان و بینی در سوپرمارکت ھا و داروخانھ ھا الزامی شده است، چرا کھ از این طریق 
می توان از دیگران در برابر ویروس کرونا پیشگیری کرد، ماسک ھا را می توان در ورودی سوپرمارکت ھا بھ طور رایگان 

دریافت کرد. فروشگاه ھای مربوط بھ مجموعھ Rewe کھ شامل حال: Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg میشوند برای 
ھر ماسک یک یورو از شما دریافت می کنند. 

 
طبیعتا افراد اجازه دارند از خانھ ھم با خود ماسک بیاورند، ماسک ھای در خانھ دوختھ شده یا شال ھا نیز مجاز می باشند. از ھفتھ 

آینده برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده از ماسک اجباری می باشد. 
 
 

بیش از ٢۴٠ نفر در اتریش بر اثر ویروس کرونا کشتھ شده اند  
  

بیش از ٢۴٠ نفر در اتریش تا چھارشنبھ صبح بر اثر ویروس کرونا کشتھ شده اند. بھ طور کلی بیش از ١٢.۶٠٠ نفر از این ویروس 
مریض شده اند، کھ ١١٠٠نفر از آنھا در بیمارستان بستری ھستند و٢۴٠ نفر آنھا کھ بھ شدت مریض ھستند دربخش مراقبت ھای 

ویژه نگھ داری میشوند. 
 

این بیماران اکثرا بھ تنھای قادر بھ تنفس نیستند و نیاز بھ دستگاه ھای مخصوص دارند. از طرفی دیگر افراد بسیاری ھم از پس 
ویروس کرونا برآمده اند و سالمتی کامل خود را بھ دست آورده اند. 

 
 

رئیس جمھور Van der Bellen  مردم اتریش را دعوت بھ صبر و تحمل کرد 

الكساندر فان در ِبلن Alexander Van der Bellen، رئیس جمھور اتریش، در قالب برنامھ تلویزونی با مردم اتریش صحبت 
کرد، وی از مردم خواست کھ شرایط خاصی کھ بھ خاطر ویروس کرونا بھ وجود آمده است را ھمچنان تحمل کنند. او ھم نمیداند کھ 

این بحران کی بھ پایان می رسد، اما می داند کھ در مقطعی بالخره تمام خواھد شد و تا آن روز از مردم اتریش خواست کھ پیوند خود 
را حفظ کنند و بھ یکدیگر کمک کنند. وی ھمچنان از مردم خواست، کھ دست ھای خود را با دقت بشویند، فاصلھ خود را با دیگران 

حفظ کنند و از دست دادن خودداری نماییند، اینگونھ می توان از افرادی کھ در خطراین ویروس ھستند محافظت بیشتری نمود. 
 
 



 
محدودیت ھای خروج از خانھ برای اتریشی ھا کالفھ کننده است 

 
برای اتریشی ھا قوانینی کھ دولت برای مقابلھ با ویروس کرونا در نظر گرفتھ است نسبت بھ ابتدا ماجرا کالفھ کننده شده است. این 
نتیجھ نظرسنجی است کھ از ١٠٠٠ اتریشی شده است. در ھفتھ گذشتھ فقط ٣٨ درصد از مردم گفتھ اند کھ ھنوز می توانند خوب با 

محدودیت ھای خروج از خانھ کنار بیایند، در صورتی کھ این آمار تا قبل از آن ۴٨ درصد بوده است. 
 

علی رغم این اما ھمچنان مردم بھ طورجدی قوانین را رعایت می کنند، این حداقل گفتھ ٩٧ درصد از آنھا است، ھمچنان خیلی از 
مردم معتقد ھستند کھ در زمینھ مقابھ با بحران ویروس کرونا دولت تصمیمات خوبی می گیرد. خیلی از اتریشی ھا از این زمان برای 

تمیز کردن و سامان دادن کارھای خانھ استفاده می کنند، ھمچنین بیشترآشپزی می کنند وزمان بیشتری دراینترنت سپری می کنند. 
 
 

در آمریکا بیش از١٢.٧٠٠ نفر بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند 
 

انسان ھا در آمریکا خود را برای ھفتھ ھای سخت آماده می کنند. دلیل آن بحران کرونا است. ھمچنان آمریکای ھای زیادی براثر 
ویروس کرونا جان خود را از دست می دھند. بیش از١٢.٧٠٠ نفر تا روز چھارشنبھ جان خود را بر اثر این ویروس از دست داده 

اند. ریس جمھور دونالد ترامپ گفتھ است: آمریکای ھای زمان بسیار وحشت ناکی را در پیش روی خود خواھند داشت. درھفتھ آینده  
بھ احتمال زیاد این ماجرا بھ اوج خود خواھد رسید، این گفتھ ترامپ است. 

 
ھمچنان این ماجرا در ایتالیا، اسپانیا، یونان و فرانسھ بسیار ناجوراست. در این کشورھا ھمچنان صدھا نفر در طول روز از این 

ویروس جان خود را از دست میدھند. کارشناسان ھمچنان نشانھ ی برای بھبود وضعیت نمی بینند. 
 
 

نخست وزیر جانسون بھ خاطر داشتن کرونا بھ بخش مراقبت ھای ویژه منتقل شد 

نخست وزیر بوریس جانسون بیش از یک ھفتھ می باشد کھ از ویروس کرونا رنج می برد. وضعیت سالمت او وخیم تر شده است. 
وی روز یکشنبھ بھ دلیل داشتن تب باال بھ بیمارستان منتقل شده است و در حال حاضر در بخش مراقبت ھای ویژه بستری شده است.  

ویروس کرونا در روز ٢۶ مارس در جانسون شناسایی شد. او ابتدا در خانھ ماند و از آنجا کار کرد و در پیاِم ویدیوی کھ از خود 
منتشر کرده بود از وضعیت خویش ُخوشبین بود، اگر چھ کھ خستھ بھ نظر می رسید و کاھش وزنش نمایان بود. 

 
توضیح: بخش مراقبت ھای ویژه 

بخش مراقبت ھای ویژه بخش خاصی در بیمارستان است. این بخش صرفا برای افرادی است کھ بھ شدت بیمار ھستند. بھ عنوان 
مثال: آنھا اغلب نمی توانید دیگر بھ تنھایی نفس بکشند و برای ھمین نیازمند دستگاه ھای مخصوص ھستند. 

 
 


