
بازگشایی دوباره فروشگاه، رستوران و مدرسھ ھا در ماه مھ 
 

دولت اتریش قوانین سخت گیرانھ برای مقابلھ با ویروس کرونا را از اول ماه مھ آزادتر میکند. بھ ھمین سَبب ھمھ فروشگاه ھا، 
آرایشگاه ھا، سالن ھای ماساژ و خدمات پا، اجازه بازگشایی خواھند داشت. استفاده از ماسک اما ھمچنان الزامی می باشد. ھمچنین 

رعایت کردن فاصلھ حداقل یک متر با دیگران ضروری است. رستوران و کافھ ھا از ١۵ ماه مھ اجازه بازگشایی خواھند داشت. کھ 
روزانھ تا ساعت ٢٣ صرفاً اجازه فعالیت خواھند داشت. ھمین طور از ١۵ ماه مھ برگزاری آیین مذھبی در کلیسا امکان پذیر خواھد 

بود. 
 

از ۴ ماه مھ مدارس در اتریش بھ تدریج بازگشایی خواھند شد. در ابتدا کالس ھای باز خواھند شد کھ دوره امتحانات نھایی دیپلم ویا 
کارآموزی را دربرمیگیرند و از ١۵ ماه مھ بھ صورت تدریجی مدارس و کالس ھای دیگر. این موضوع را صدراعظم سپاستین 

کورتس اعالم کرده است. 
 
 

دولت در حال بررسی لزوم استفاده از ماسک برای کارکنان رستوران ھا می باشد 
 

از اواسط ماه مھ رستوران ھا، کافھ ھا و مغازه ھای دیگر اجازه بازگشایی خواھند داشت. با این حال دولت در حال برنامھ ریزی 
برای ساعات کاری آنھا می باشد و احتمال استفاده اجباری از ماسک برای کارکنان آنھا، البتھ این قانون شامل حال مشتریان آنھا 

نخواھد شد. این گفتھ صدراعظم سپاستین کورتس است. 
 

سایر اقدامات برای جلوگیری از ویروس کرونا می توانند در رستوران ھا اعمال شوند، رستوران ھا باید میزھای کمتری را ارائھ 
دھند کھ با این کار فاصلھ بین مشتریان نیز بیشتر شود.ھمچنان دولت می تواند تعیین کند با چھ تعداد از آشنایان می توان بھ رستوران 

یا کافھ ھا رفت. 
 
 

تعداد بیمارانِ مبتال بھ کرونا در اتریش رو بھ کاھش است 
 

در اتریش روند ابتال بھ ویروس کرونا رو بھ کاھش می باشد. تا صبح روز چھارشنبھ فقط ٣٠٠٠ نفر از این ویروس بیمار شده اند و 
تعداد کمتری باید در بیمارستان ھا درمان شوند. بھ خاطر این ویروس در اتریش تا بھ حال تقریبا ۵٠٠ نفر جان خود را از دست  

داده اند. 
 

قرار است کھ بیمارستان ھا و مطب ھای پزشکان ھم بھ طور تدریجی دوباره بازشوند. این گفتھ وزیر بھداشت 
 Rudolf Anschober می باشد. تا قبل از این مراجعھ بھ بیمارستان و یا پزشک فقط در حالت اضطراری مقدور بود. استفاده از 

ماسک در اتاق انتظار پزشک الزامی می باشد. 
 
 

 دولت می خواھد مالیات را برای درآمدھای کم کاھش دھد 
 

   Wemer Kogler دولت قصد دارد درسال آینده مالیات برای درآمدھای کم را کاھش بدھد. این گفتھ ای است کھ معاون صدر اعظم 
در روز شنبھ گفتھ است. او گفتھ است کھ مردم باید مالیات کمتری را پرداخت کنند ھر چند کھ در جریان ویروس کرونا این امر برای 

دولت سخت تر باشد. او امیدوار است کھ با کاھش مالیات بتوان بھ اقتصاد اتریش کمک کرد. 
 

ھمینطور وزیردارایی Gernot Blümel می خواھد مالیات ھا را کاھش بدھد. حتی اگر این بھ این معنی باشد کھ بدھی دولت بیشتر 
شود. 

 
 

ھیچ برنامھ بزرگی در تابستان در اتریش برگزار نخواھد شد 



در تابستان ھیچ برنامھ بزرگی در اتریش اجرا نخواھد شد. برنامھ ھای چون جشنوارھای شھری یا فستیوال ھای موسیقی امکان پذیر 
نخواھند بود. این گفتھ وزیر فرھنگ Werner Kogler است. اما از اواسط ماه مھ خیلی از مجوعھ ھای فرھنگی ھنری مثل 
 موزه ھا، کتابخانھ ھا و کتاب فروشی ھا می توانند دوباره گشایش یابند. زمان دقیق بازگشایی آنھا اما ھنوز اعالم نشده است.  

 
از اول ماه مھ اتریشی ھا می توانند دوباره ورزش بیشتری بکنند چرا کھ خیلی از زمین ھای ورزشی مثل زمین ھای دو میدانی، 
تنیس و گلف دوباره باز خواھند شد. استخرھا اما ھمچنان باید بستھ بمانند. ھمینطور از روز دوشنبھ تیم ھای فوتبال بوندس لیگا  

می توانند تمرینات خود را از سر گیرند، اما فقط در گروه ھای کوچک اجازه تمرین کردند دارند. 
 
 

اتریشی ھا می خواھند پس از بحران کرونا بیشتراز اتوموبیل خود استفاده کنند 
 

پس از بحران کرونا خیلی از اتریشی ھا قصد دارند تا بیشتر از وسیلھ نقلیھ خود استفاده بکنند تا تماس کمتری با ویروس وباکتری ھا 
داشتھ باشند. این نتیجھ یک نظرسنجی اینترنتی می باشد. تنھا افراد کمی بودند کھ می خواستند ھمچنان بعد از بحران کرونا از وسایل 

نقلیھ عمومی مثل مترو، اتوبوس یا تراموا استفاده بکنند. 
 

خیلی ھا دوست دارند پس از پایان این بحران دقیقاً مثل گذشتھ بیرون و دررفت وآمد باشند و تنھا افراد محدودی از پاسخ دھنده ھا می 
خواستند کھ کمتر بیرون و دررفت و آمد باشند. 

 
 

خوانندگان معروف در اینترنت بھ صورت آنالین کرونا - کنسرت اجرا کردند 
 

خیلی از خوانندگان معروف با اجرای کنسرت ھای آنالین در اینترنت از ھمھ کسانی کھ در بحران کرونا کمک کرده اند تشکر کردند. 
 Rolling و Paul McCartney ،Stvie Wohnder ،Elton John ،Lady Gaga از معروف ترین آنھا می توان بھ

Stones اشاره کرد. ھنرمندان از داخل خانھ بھ اجرای موسیقی پرداختند، خیلی از سیاست مداران، ورزشکاران و دانشمندان از 
پرستارھا و پزشکان تشکر کردند. 

 
در روادیدی ھم برای سازمان بھداشت جھانی پول جمع آوری شد تا بھ ساخت واکسن ضد کرونا کمک کند. محققان امیدوارن کھ تا 

پایان سال ٢٠٢١ این واکسن را بتوان ارائھ داد. 
 
 

باشگاه ھاکی روی یخ وین بازی خیرخواھانھ ای در برابر تیم  COVID 19 برگزارمی کند 
 

باشگاه ھاکی روی یخ وین از طرفدارنش دراین بحران کرونا درخواست کمک کرده است. این تیم برای کودکان و نوجوانانی کھ در 
این باشگاه بازی می کنند نیاز بھ کمک ھای نقدی کرده است. آنھا می خواھند در برابر تیم  COVID 19 بازی برگزار بکنند کھ 

بتوانند بلیط ھایشان را بفروشند، بازی کھ قرار نیست البتھ برگزار شود و صرفا برای فروش بلیط است. 
 

آنھا قصد دارند بھ اندازه جایگاه ھای موجود در استادیوم شان کھ برای ٧.٠٢٢ نفر تعبیھ شده است، بلیط بفروشند. تا ١٧ ماه مھ 
 می توان از ١.٩٩ یورو این کارت ھا را برای حمایت از آنھا خرید. بھ رسم یادگاری بھ افراد توپ بازی ھاکی Puck نیز داده 

میشود. ھمانطور کھ در فوتبال با توپ بازی می شود در ھاکی با Puck بازی می شود. 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


