Avstrija
Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska načrtujejo usklajeno skupno odprtje meje sredi junija.
Kancler Kurz je v četrtek na tiskovni konferenci vlade glede odpiranja meja izpostavil, da potekajo
razgovori z vsemi sosednjimi državami in da je dogovor z Nemčijo, Lihtenštajnom in Švico o
popolnem odprtju s 15. junijem že dosežen; optimističen je glede dogovora z vzhodnimi sosedami
tekom naslednjega tedna. Za »jug« pa pravi, da je bolj kočljiv, da pa so v stiku, da tekoče spremljajo
razvoj števila okužb in glede na njihov razvoj bodo lahko sprejeli odločitev. Dnevnik Der standard
poroča, da si Slovenija želi dvostranski sporazum o odpiranju meja z Avstrijo. Za odpiranje avstrijske
meje s Slovenijo pa se je zavzel tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser.
Letala avstrijske letalske družbe AUA ostajajo prizemljena do 7. junija 2020. Več informacij o letih iz
dunajskega letališča na povezavi. Od sobote so spet možne železniške povezave iz Švice in
Lihtenštajna. Povezava s Slovenijo še vedno ni vzpostavljena. Več informacij.
Izsledki raziskave avstrijskega zavoda Gallup potrjujejo, da je učinek koronakrize na dopustniško
obnašanje Avstrijcev velik: 36 % ljudi ima trenutno že določene načrte za poletni dopust; 31% jih o
odhodu na dopust še razmišlja. Počitnice v Avstriji so za 57 % ljudi na vrhu seznama želja, še
posebej ob jezerih (preko 50 %), sledijo pohodniške in gorske počitnice, obisk mest, wellness in
počitnice na turističnih kmetijah.
Dne 15. maja 2020 so se v Avstriji odprle restavracije, kavarne in bari. V gostinstvu je potrebno
upoštevati ukrepe sprejete za preprečevanje širjenja virusa covid-19 in sicer z enometrsko razdaljo
med mizami, za vsako mizo lahko sedijo največ štirje odrasli in njihovi otroci. Pravilo razdalje ne velja
za goste, ki sedijo za skupno mizo. Osebje, ki stopi v stik z gosti, mora nositi zaščitne maske oziroma
vizirje. Obisk restavracije je mogoč le s predhodno rezervacijo mize. Avstrija je že
objavila smernice za ponovno odprtje hotelov in javnih kopališč, ki bodo začeli ponovno delovati
29. maja. Od 29. maja bo dovoljena organizacija dogodkov do 100 oseb. S 1. julijem bo dovoljena
organizacija dogodkov do 250 oseb, prav tako se bodo ponovno odprle kinodvorane. Od 1. avgusta
bo dovoljena organizacija dogodkov do 500 oseb. Dogodki z udeleženci med 500 in 1000 osebami
bodo dovoljeni le izjemoma in ob upoštevanju posebnih varnostnih ukrepov.
Vir: Predstavništvo STO v Avstriji

