
 اتریش از ١۵ ماه ژوئن مرزھای خود را با آلمان دوباره باز می کند 
 

از اواسط ماه مارچ مرِز بین اتریش و آلمان تقریباً بھ طورکامال بستھ شده بود. دولت سعی داشت تا با این کار شیوع ویروس کرونا 
را کاھش بدھد. اما از ١۵ ماه ژوئن مرزھا برای ھمھ دوباره باز خواھد شد. این برای کسانی کھ در تابستان می خواھند بھ تعطیالت 

بروند مھم است، چرا کھ خیلی از آلمانی ھا تعطیالت خود را در اتریش می گذارنند.  
 

اما رفت و آمد در سر مرز تا ١۵ ماه ژوئن نیز برای کسانی کھ باید بھ آلمان سفر بکنند آسانتر خواھد شد. کنترل ھا کمتر خواھد شد. 
مثالً برای اتریشی ھای کھ در آلمان کار می کنند.  ھمینطور مرز با سوئیس ھم در ماه ژوئن باز خواھد شد. البتھ ھنوز گفتگوھایی 

بین دولت ھا در حال انجام است. 
 
 
 

قطارھای جاگزین پرستارھا را از رومانی بھ اتریش می آورند 
 
 

بھ دلیل ویروس کرونا برای مدت طوالنی پرستارھا نمی توانستند از رومانی بھ اتریش بیایند. اما االن این موضوع تغییر کرده است. 
صبح روز دوشنبھ اولین قطارھمراه با پرستاران از رومانی وارد اتریش شد. حدود ٨٠ پرستار برای نگھداری ٢۴ ساعتھ از افراد در 

وین، نیدر استررایش Niderösterreich و بورگن لند Burgenland منصوب شده اند.  
 

البتھ قبل از اینکھ پرستاران مشغول بھ کار شوند باید از آنھا تست کرونا گرفتھ شود و اگر جواب تست آنھا مثبت باشد باید پرستاران 
بھ قرنطینھ بروند و نمی توانند کار خود را آغاز بکنند. پرستاران دیگر با قطارھای بعدی از رومانی بھ اتریش خواھند آمد. 

 
توضیح: قرنطینھ 

 
قرنطینھ بھ این معنی است کھ فرد نمی تواند با افراد دیگر در ارتباط باشد و ازھمھ افراد دیگر جدا خواھد شد. این اتفاق زمانی رخ 

خواھد داد کھ فرد بیماری سخت و یا واگیرداری داشتھ باشد و یا اینکھ احتمال بھ داشتن آن را، با در قرنطینھ ماندن می توان بھ حفظ 
سالمت دیگران نیز کمک کرد کھ بیمار نشوند. 

 
 

بیش از١میلیون ھشت صد ھزار نفر بدون شغل یا در قالِب کار کوتاه   
 

بیش از١میلیون ھشت صد ھزار نفر دراتریش بیکار یا در قالب کار کوتاه ھستند. تقریباً ۵۵٠ ھزار نفر در حال حاضر بیکار ھستند. 
ھمچنین ١ میلیون و ٣٠٠ ھزار نفر بھ خاطر ویروس کرونا در قالب کار کوتاه بسر می برند. این گفتھ وزیر کار می باشد. 

 
تا بھ االن اینگونھ بود کھ افراد می توانستند تا حداکثر۶ ماه در کار کوتاه  بمانند. اما ھم اکنون در وزارت کار بھ این فکر می شود کھ 

زمان کار کوتاه را تمدید بکنند. تا بتواند با این کار جلوی بی کاری افرادی را کھ در کار کوتاه ھستند را نیز بگیرند. 
 

توضیح: کار کوتاه  
 

کار کوتاه برای کمک بھ شرکت ھا و کارکنان آنھا است. در کار کوتاه کارکنان کمتر کار خواھند کرد. پول خود را از دولت دریافت 
می کنند و نھ از شرکت محل کار. بھ شرکت ھا ھم این کار کمک میکند کھ تا بتوانند پول بیشتری را حفظ بکنند و کارمندان خود را 

نیز اخراج نکنند. 
 
 
 
 



رکود اقتصادی و نگرانی از کار سیاه  
 

اقدامات برای پیشگیری از ویروس کرونا باعث آسیب بھ اقتصاد این کشور نیز شده است، و ھمین طور بھ وجود آوردن رکود 
اقتصادی را. بھ ھمین دیلیل خیلی از افراد یا بیکار ھستند و یا کار کمتری دارند. پول کمتری بنابرین بھ دست خواھند آورد، بنابرین 

مجبور می شوند درآمد بیشتری را کسب بکنند. برای ھمین امکان دارد خیلی از افراد دست بھ انجام کار سیاه بزنند، این گفتھ  
کارشناسان اقتصادی می باشد. 

 
زمانی کھ فردی بھ طور سیاه شروع بھ کار میکند، بیمھ و مالیات پرداخت نمی کند. کار سیاه غیر قانونی می باشد. بنابراین مجاز 

نیست. اما ھرچقدر رکود اقتصادی بیشتر بشود، ھمان قدرھم تعداد افرادی کھ کار سیاه می کنند بیشتر خواھد شد.این گفتھ کارشناسان 
اقتصادی است.  

 
توضیح: رشد اقتصادی و رکود اقتصادی  

 
توسعھ اقتصادی را رشد اقتصادی می نامند بھ این معنی کھ تولید و فروش بیشتر می شود و طبیعتاً 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.  

 
 

حداکثر ١٨ دانش آموز در یک کالس اجازه حضور دارند 
 

کالس ھا درخیلی از مدارس از ١٨ ماه مھ دوباره آغاز می شوند. چندی پیش وزیر آموزش و پرورش قوانین دقیقی را نیز اعالم 
کرده بود. حداکثر ١٨ دانش آموز اجازه دارند بھ طور ھمزمان در کالس ھای درسی شرکت بکنند. در کالس ھای کھ جمعیت 
بیشتری دارند دانش آموزان بھ دو گروه مساوی تقسیم می شوند. و ھر گروه دو تا سھ روز در ھفتھ بھ مدرسھ خواھد رفت. 

 
کالس ھای ورزشی اما تشکیل نخواھند شد. کالس ھای موسیقی می توانند اجرا شوند اما بدون خواندن آواز. ماندن در مدارس ابتدایی 
باید در شرایط استثنایی مقدور باشد. تکالیف کالسی اضافھ امسال داده نمی شود، تست ھا در شرایط استثنا می توانند برگزار شوند. 

 
 
 

لیگ فوتبال برتر بدون حضور تماشاگران ازابتدای ماه ژوئن دوباره آغاز می شود  
 

 Werner لیگ فوتبال برتراتریش می تواند دوباره از ابتدای ماه ژوئن بھ فعالیت خود ادامھ دھد. این مطلب را وزیر ورزش
Kogler و ھمینطور وزیر بھداشت Rodolf Anschober اعالم کرده اند. مسابقات اما در استادیوم ھا بدون حضور تماشاگران 

انجام خواھد شد. 
 

بازی اولی کھ برگزار خواھد شد، بازی فینال ÖFB-Cup خواھد بود کھ بین تیم ھای Red Bull Salzburg و 
 Austria Lustenau می باشد. ÖFB-Cup در کنار لیگ نرمال قھرمانی فوتبال، دومین لیگ مھم فوتبال در اتریش می باشد. از 
روز جمعھ باشگاه ھای فوتبال اجازه دارند کھ دوباره بھ صورت دست جمعی و گروھی تمرین بکنند. تا قبل از آن تیم ھای فوتبال فقط 

اجازه داشتند در گروھای کوچک حداکثر تا ۶ نفر تمرین بکنند. 
 


