
 بسیاری از فروشگاه ھا از روز سھ شنبھ دوباره باز شده اند
 
   

     ھفتھ ھا بود کھ بسیاری از فروشگاه ھا بھ دلیل ویروس کرونا بستھ بودند. از روزسھ شنبھ بعضی از فروشگاه اما دوباره بازشدند.
 این موارد شامل حال تعمیرگاه ھا، فروشگاه ھای لوازم ساختمانی، گل وگیاه فروشی ھا و ھمین طور مغازه ھای کوچک نیز می

 باشد. اما بھ طور ھمزمان باید افراد کمی وارد فروشگاه شوند. اگر تعداد افراد داخل فروشگاه زیاد باشند، رئیس فروشگاه مستلزم بھ
پرداخت جریمھ می باشد.  

 
 برای ورود بھ فروشگاه ھا استفاده از ماسک و رعایت حداقل یک متر فاصلھ از دیگران الزامی می باشد. ھمچنین از روز سھ شنبھ

  برای  سوار شدن بھ تاکسی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بھ طورمثال مترو وین استفاده از ماسک نیز الزامی می باشد.
  ھمین طور قدم زدن در پارک شون بروون Schönbrunn دوباره مجاز می باشد.

 
 
 

محدودیت ھای خروج از منزل بھ دلیل ویروس کرونا در اتریش تمدید می شوند  
 

 محدودیت ھای مشخص شده خروج از منزل دراتریش بھ دلیل ویروس کرونا ھمچنان تمدید می شوند. تا پایان ماه آوریل تنھا برای
 سر کار یا خرید رفتن اجازه خروج از خانھ را دارید. پیاده روی ھمچنان مجاز است. در خارج از منزل حفظ حداقل یک متر فاصلھ

با دیگران الزامی می باشد. استفاده اجباری از ماسک ھا در سوپرمارکت ھا ھمچنان نیز ادامھ دارد.  
 

بھ دلیل ویروس کرونا در مراسم ھای چون مراسم تدفین یا عروسی بستگان بسیار کمی اجازه حضور دارند.  
 
 
 

بھ طور احتمالی در اتریش ۶٧.۴٠٠ نفر مبتال بھ ویروس کرونا ھستند  
 

 دولت بررسی کرد تا ببیند بھ طور واقعی چھ مقدار از اتریشی ھا مبتال بھ ویروس کرونا شده اند. چرا کھ بھ طور دقیق قابل بررسی
 نبود. صرفا تخمین ھایی زده می شد کھ خیلی دقیق ھم نبوداند. اما االن دولت بھ صورت رندوم از ١۵٠٠ نفر نمونھ گیری و تست

  انجام داده است.
 

 کارشناسان معتقد ھست اند کھ، تا ابتدای ماه آوریل بین ١٠.٢٠٠ تا ۶٧.۴٠٠ نفر از ویروس کرونا  بیمار شده اند. کھ بھ احتمال
 قوی، تعداد افراد آلوده بھ ٢٨.۵٠٠ تخمین زده میشوند. براساس نتیجھ گیری این نمونھ گیری تعداد مبتالیان بھ این ویروس بیش از

افراد شناختھ شده تا بھ امروز می باشد.  
 
 
 

 امتحان نھایی دیپلم امسال فقط بھ صورت کتبی برگزار میشود
 

            بھ دلیل ویروس کرونا امتحان دیپلم امسال فقط بھ صورت کتبی برگزار می شود، این گفتھ وزیر آمورش وپروش
Heinz Faßmann  می باشد. عالوه براین دانش آموزان فقط در سھ رشتھ آلمانی، ریاضی و زبان خارجھ باید بھ رقابت بپردازند.  
 کارنامھ سال گذشتھ با نمرات نیز حساب می شود. حال اگر دانش آموزی حتما بھ خواھد امتحان شفاھی بدھد، باید این امکان برای وی

فراھم شود. امتحان دیپلم آخرین امتحان دروه پایانی دبیرستان می باشد و برای ادامھ تحصیل، داشتن دیپلم الزامی است.  
 

 کالس ھای دوره دیپلم از چھارم ماه می آغاز می شوند و امتحان آن ٢۵ ماه می، میباشد. دانش آموزانی کھ در این امتحان نمره ۵
دریافت کنند، شانس این را نیز دارا می باشند کھ در ماه ژوئن نمره خود را بھتر کنند.  

 



 
    بحران کرونا ھمچنان بھ کشاورزان در اتریش صدمھ می زند

 
 

  ھفتھ ھاست کھ بھ دلیل کرونا رستوران ھا وھتل ھا تعطیل می باشند وبھ ھمین دلیل نیازی بھ خرید از کشاورزان ھم نداشتند و طبیعتا
 خیلی از کشاورزان قادر بھ فروش محصول ھای خود نیز نبوده اند و درآمدی ھم کسب نکردند. در ھر صورت آنھا  شیر، گوشِت

        گاو و تره بارکمتری می توانند بھ ھتل ھا و رستوران ھا بفرشوند.
 
 

  وزیر کشاورزی الیزابت کوشتینگر درھمین باره می گوید کھ بھتر است اتریشی ھا در سوپرمارکت ھا محصوالت اتریشی را
 خریداری کنند و سوپرمارکت ھا ھم بھتراست کھ محصوالت کشاورزان اتریشی را در قفسھ ھا بچینند، تا اینگونھ از کشاورزان

    اتریشی بیشتر حمایت شود.
 
 
 

 اکثر اتریشی ھا تصمیمات اتخاذ شده در برابر کرونا را خوب می دانند
 

 سھ چھارم از اتریشی ھا ازتصمیمات اتخاذ شده برای جلوگیری از ویروس کرونا راضی ھستند وخیلی ازاتریشی ھا ھمچنان بر این
  باور ھستند کھ کارھای انجام شده در اینجا بھترازجاھای دیگھ اروپا است. در ھفتھ ھای گذشتھ نیمی از اتریش ھا از تصمیمات گرفتھ

 شده راضی بودند. اگرچھ کھ دلتنگ رابطھ با دوستان خویش نیز بوده اند و البتھ خبرھای مداوم در مورد ویروس کرونا برایشان
اعصاب خورد کن است.  

 
 ھمچنین برای خیلی از مردم آزار دھنده است از اینکھ در زمانی کھ ھوا خوب است کار خاصی نمی توانند انجام دھند. الزامی بودن

استفاده از ماسک ھا برای خیلی از اتریش ھا آزار دھنده نبوده است.  
 
 

                   بیش ترین آمار مرگ و میر از ویروس کرونا در آمریکا می باشد
 

 در جھان تا روز چھارشنبھ تفریبا دو میلیون نفر مبتال بھ ویروس کرونا شده اند، کھ این عدد بھ اندازه جمعیت وین می باشد. بیشترین
 آمار و مرگ و میر مربوط بھ آمریکا می باشد. بیش از ٢٣.٠٠٠ نفر در آنجا از این بیماری جان خود را باختھ اند. در اروپا بیش

ترین قربانیان کرونا مربوط بھ اسپانیا و ایتالیا می باشند.  
 

  سازمان بھداشت جھانی WKO  بر این باوراست کھ ھنوز در خیلی از کشورھا بھ اندازه الزم از کرونا ترس ندارند، برای ھمین
ھمچنان افرادی بیشتری در جھان مبتال می شوند.  

 
 
 
 

  رئیس دولت انگلستان دیگر در بیمارستان بستری نیست
 

 بوریس جانسون ، رئیس دولت انگلیس، کھ ازویروس کرونا رنج می برد، ازبیمارستان مرخص شد. او دوران بھبودی این بیماری
 سخت را درمنزلی بزرگ در خارج از شھر سپری می کند. ازآنجا کھ جانسون در حال حاضر قادر بھ کار نیست ، وزیر امور

خارجھ دومینیک راب جاگزین وی شده است. احتمال براین است کھ جانسون تا چند ھفتھ دیگر ھمچنان غایب خواھد بود.  
 در ٢۶ ماه مارچ تشخیص داده شد کھ جانسون بھ ویروس کرونا مبتال شده است. در ابتدا وی در منزل بود و از آنجا کارھای خویش

 را انجام میداد اما ده روز بعد بھ خاطر وخیم شدن بیماری، وی باید بھ بیمارستان انتقال داده می شد و چند روز بعدش بھ بخش



مراقبت ھای ویژه انتقال داده شد. حال وی در حال حاضر رو بھ بھبود می باشد.  
 
 

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 طور مثال
آنھا اغلب بھ تنھای قادر بھ نفس کشیدن نمی باشند و برای ھمین نیازمند دستگاه ھای مخصوص ھستند.  

 
   


