
از روز دو شنبھ مدرسھ ھا شیفتی شده اند 
 
 

در اتریش مدرسھ ھا بعد از ٩ ھفتھ از روز دوشنبھ دوباره باز شده اند، اما فقط بھ صورت شیفتی. این بھ این معنی است کھ 
٧٠٠.٠٠٠ دانش آموز بھ صورت شیفتی بھ کالس درس خواھند رفت. طرح رایجی کھ مدارس انجام می دھند بھ اینگونھ است کھ 
نیمی از دانش آموزان از دوشنبھ تا چھارشنبھ بھ مدرسھ میروند و نیمھ دیگر پنج شنبھ و جمعھ وھفتھ بعدش با ھم جا بھ جا می شوند. 

 
مدرسھ برای کودکان با شستن و ضدعفونی کردن دست ھا شروع می شود. در محیط مدرسھ باید از ماسک استفاده کرد. اما در 

کالس اجازه دارند ماسک ھا را در بیاورند. ھمچنین تکالیف نوشتاری کالسی برای منزل، کالس ھای ورزشی و کالس ھای عصر 
برگزار نمی شوند. 

 
 

از ٢٩ ماه مھ اجرای رویدادھای فرھنگی دوباره امکان پذیر است 
 
 

از ٢٩ ماه مھ اجرای رویدادھای فرھنگی در اتریش دوباره ممکن می باشد. این موضوع را معاون صدر اعظم، وزیر فرھنگ 
Werner Kogler و ھمینطور وزیر بھداشت Rudolf Anschober اعالم کرده اند. برگزاری رویدادھای فرھنگی در  

محیط ھای سرباز و سرپوشیده امکان پذیر می باشد. از ٢٩ ماه مھ برگزاری رویدادھای ھنری با حضوِر تا ١٠٠ نفر بازدید کننده 
امکان پذیر می باشد.  

 
از ابتدای ماه ژوئیھ Juli رویدادھای فرھنگی و ھنری می تواند با حضور تا ٢۵٠ نفر بازدید کننده برگزار شوند. سینماھا ھم دوباره 

باز خواھند شد. از اول ماه اوت August رویدادھای فرھنگی و ھنری می توانند تا ١٠٠٠ نفر بازدید کننده نیز داشتھ باشند. اما 
قوانینی ھم نیز برای این رویدادھا وجود خواھد داشت. بھ طور مثال باید صندلی ھا حداقل یک متر با یک دیگر فاصلھ داشتھ باشند. 

 
 
 

ھنوز برای برگزاری آیین ھای مذھبی در کلیسا ھا و محیط ھای باز قوانینی برای مبارزه با کرونا وجود دارد 
 

در اتریش مردم از روز جمعھ برای برگزاری مراسم ھای مذھبی اجازه پیدا کردند دوباره بھ کلیسا بروند. در عبادت ھای دستھ 
جمعی باید قوانین مربوط بھ کرونا رعایت شوند تا افراد بیشتری مبتال نشوند. یا بھ طور مثال در عروسی ھا و یا مراسم ھای ختم، تا 

حداکثر ١٠ خانواده از بستگان اجازه دارند شرکت بکنند.  
 

ھمینطور در کلیسا ھا و محیط ھای باز باید حداقل یک متر فاصلھ را با افرادی کھ در یک خانھ با ھم زندگی نمی کنند، حفظ کرد. 
باید در کلیسا ھا مواد ضد عفونی کننده نیز وجود داشتھ باشد. در کلیسا ھا استفاده ار ماسک  نیز الزامی می باشد اما در محیط ھای 

باز خیر.  
 
 

آشفتگی بھ دلیل ابتال بھ ویروس کرونا در وین 
 

بھ دلیل ویروس کرونا صدھا نفردر وین درقرنطینھ بسر می برند. در مرکز پست Wien- Inzersdorf تقریباً ٧٠ نفر از کارمندان 
بھ ویروس کرونا مبتال شده اند. در مرکز پست Hagenbrunn در رNiederösterreich  تقریباً ۶٣ نفر از کارمندان بھ این 

بیماری مبتال شده اند کھ آنھا البتھ در وین زندگی می کنند . بھ ھمین دلیل آنھا و خانواده ھایشان باید در قرنطینھ بمانند.  
 
 



وزیر کشور Karl Nehammer از حزب ÖVP از وضعیت موجود در وین انتقاد کرده است. وی گفت عفونت ھا و مبتالیان  در 
وین باعث نگرانی ھستند، این در حالی است کھ وزیر بھداشت رودولف انشوبرRudolf Anschober  ازحزب سبز، از وضعیت 

موجود در وین  حمایت کرده است و گفتھ است کھ خطر خاصی در وین در این زمینھ وجود ندارد. 
 

توضیح: قرنطینھ 

قرنطینھ بھ این معنی است کھ فرد نمی تواند با افراد دیگر درارتباط باشد. فرد ازھمھ افراد دیگر جدا خواھد شد. این اتفاق زمانی رخ 
می دھد کھ فردی یک بیماری جدی یا ُمسری داشتھ باشد ، یا وقتی گمان شود کھ بھ آن مبتال شده است. قرنطینھ برای جلوگیری از 

آلوده شدن افراد دیگر درنظر گرفتھ شده است. 
 
 

 دبیر دولت در فرھنگ Lunacek  استعفا داد  
 

Ulrike Lunacek دبیر دولت در فرھنگ و ھنر استعفا داد، او استعفا خود را روز جمعھ اعالم کرد. در قسمت فرھنگی بسیاری از 
افراد از او Lunacek ناراضی بودند. اگرچھ کھ او سعی و تالش فراوانی کرد اما نارضایتی ھا کمترنشده اند، این گفتھ خود اوست، 

بھ ھمین دلیل او استعفا داد. 
 
 

در روز سھ شنبھ Andrea Mayer  جایگزین Lunacek برای سمت جدیدِ دبیر دولت در بخش فرھنگ و ھنرانتخاب شد، او 
Mayer سابقھ کار در زمینھ فرھنگ و ھنر را نیز در گذشتھ داشتھ است. او می داند کھ ھنرمندان بھ چھ چیزھایی نیاز دارند. 
 در روز چھارشنبھ او سمت جدید خود را از الکساندر ون در بلن Alexander Van der Bellen رئیس جمھور، دریافت 

  می نماید. 




