Korona virus v Avstriji
Poročilo

Dunaj, 6.3.2020 ob 19:00
Trenutno stanje v Avstriji
•

•
•
•
•
•

Po najnovejših podatki je trenutno v Avstriji korona virusom okuženih 59 oseb. Od tega je
23 primerov na Dunaj, 15 v Spodnji Avstriji, 6 na Avstrijskem Štajerskem, 5 na Solnograškem,
4 na Tirolskem in v Zgornji Avstriji in po 1 primer na Avstrijskem Koroškem in v Predarlski –
Vorarlbergu.
Skupno so na korona virus opravili že 3.711 testov in ca. 400 oseb se trenutno nahaja v
karanteni.
Prvi pacienti so virusa že ozdravljeni, mrtvih ni.
Danes so iz previdnostnih razlogov zaprli dve šoli na Dunaju in eno v Vrbi na Korškem
(Velden).
Operacije, ki niso nujne, bodo v Avstriji prestavljene.
Avstrijski minister za zdravstvo je na tiskovni konferenci izpostavil primerjavo korona virusa z
valom gripoznih obolenj v Avstriji. Pravi, da je v letošnji zimi kar 245.000 oseb zbolelo za
influenco, več kot leto poprej. Samo v zadnjem tednu naj bi bilo v Avstriji okoli 129.000
obolelih z gripo.

Avstrija trenutno nima posebnih prepovedi. Imajo pa opozorila o potovanjih na kitajsko in Italijo, tudi
Iran, etc.

Omejen zračni promet, letališki nadzor
Letalski prevoznik Austrian Airlines je poročal, da povpraševanje po letih znotraj Evrope, zlasti med
Italijo in Dunajem, močno upada. Letalska družba je zato meseca marca in aprila preklicala 40% letov
v Italijo in 20% svojih letov v celotni celinski mreži. Tudi druge letalske družbe so zmanjšale svojo
ponudbo (vir:
https://www.austrian.com/Info/Flightinformation/Travel%20Alerts.aspx?sc_lang=de&cc=DE ).
Od konca februarja obstaja uredba, kako ravnati z okuženimi ljudmi na letalih. Ločitev okuženih ali
kontaktnih oseb je natančno urejena. Letalske družbe morajo potnike iz kriznih območij virusa
Corone prijaviti takoj po pristanku. To velja za potnike, ki so zadrževali na območju, ki ga je
Ministrstvo za zunanje zadeve določilo s potovalnimi opozorili v zvezi s pojavom SARS-COV-2 v
zadnjih 14 dneh pred prihodom in so pristali na letališču v Avstriji. Če je okužba potrjena, morajo
letalske družbe "nemudoma posredovati celoten seznam potnikov", pravi uredba o napovedi
letalskih potnikov.
Od 3. marca se na mednarodnem letališču na Dunaju opravljajo testi merjenja telesne temperature.
Pregledujejo vse potnike iz neposrednih letalskih povezav s Kitajsko, Irana in Južne Koreje. Aktualne
informacije z dunajskega letališča na https://www.viennaairport.com/aktuelles

Kongresi, sejmi, dogodki
Po ITB Berlin pa je bilo odpovedanih oziroma prestavljenih kar nekaj večjih kongresov in sejmov v
Avstriji kot so npr.:
•
•
•

Evropski kongres Radiologov ECR 2020 je bil prestavljen iz sredine marca na 15.-19.7.2020
Sejem Lebenslust je prestavljen iz sredine marca na 4.-7.11.2020
Mednarodni sejem Design Messe je prestavljen iz srede marca na oktober 2020

Ostali veliki kongresi potekajo po načrtih. Tudi sejem notranje opreme na Dunajskem sejmišču.
Vendar so vidne omejitve udeležbe najbolj prizadetih držav.
Odpovedi in odlašanja na področju sestankov podjetij in delegacij podjetij so že zabeleženi.
Oblasti uradno niso prepovedale kakršnih koli dogodkov, vendar Dunajska državna zdravstvena
uprava od danes med drugim priporoča, da se organizatorji, udeleženci in gostje iz prizadetih regij ne
bi udeležili prireditev.
Ministrstvo za zdravje je objavilo naslednji kontrolni seznam s priporočili za oceno tveganja za večje
dogodke (v nemščini): https://www.sozialministerium.at/Informationen-zumCoronavirus/Coronavirus---Empfehle-Gro%C3%9Fveranstaltungen.html

Povratne informacije predstavniki turističnega gospodarstva v Avstriji
•
•
•

•

Povratne informacije hotelirjev: drastičen upad rezervacij za marec/april.
Povratne informacije AUA: Povpraševanje po letih znotraj Evrope se je močno zmanjšalo,
predvsem za lete med Italijo in Dunajem. Letalska družba je zato meseca marca in aprila
preklicala 40% letov v Italijo in 20% svojih letov v celotni celinski mreži.
povratne informacije organizatorjev potovanj: Imajo veliko manj obiska in velik upad
bookinga, predvsem pa zahtev po povračilu stroškov. Trenutno si pomagajo z sklicevanje na
zapletene pravne razmere, na pogodbe, etc.
Po poročanju strokovne revije TIP je so večje turistične Agencije kot so Der Touristik, TUI
Oesterreich, alltours in REWE od sedaj naprej nudijo strankam ob novi rezervaciji potovanja
brezplačno možnost odpovedi potovanja ali pa možnost prestavitve na ugodnejši datum.

Življenje na Dunaju
Počasi se že pozna, da naraščajoče številke obolelih ljudi strašijo in ženejo v panično stanje.
Police v trgovinah se hitro praznijo, zaloge dezinfekcijskega sredstva so v trgovinah že zdavnaj pošle.
Tudi zaščitnih mask ni več mogoče dobiti v lekarnah in specializiranih trgovinah.
Ulice se praznijo, kitajskih turistov skoraj da ni, je pa zato veliko Italijanov, ki jim Avstrija kot ena
izmed redkih držav ni prepovedala vstopa. Še do pred kratkim so nemoteno letela tudi letala na
povezavi Iran-Dunaj.
Avstrijci so »ziheraši«, zato ni nenavadno, da so posledice korona virusa vidne na ulici, še posebej pa
v turizmu.
Trenutno je težka situacija v turizmu. Na Dunaju se je takoj občutil razvoj nepredvidljivih dogodkov
(na Kitajskem, Italiji in v svetovnem merilu) v mestnem turizmu Dunaja. Približno 80% vseh nočitev
na Dunaju je mednarodnih. Obseg vseh potovanj se bo močno zmanjšal po celotni Evropi. Čeprav po
mnenju zdravstvenih organov trenutno v Avstriji ni medicinske ali epidemiološke krize, pomeni to

obdobje težko krizno stanje za turistično industrijo. Vendar bomo racionalno poskušali obvladali ta
izziv.
Na PVT Avstrija se tega lotevamo tako, da smo trenutno zmanjšali oziroma tudi ustavili in prestavili
nekatera načrtovana oglaševanja za mesec marec 2020. Vsa oglaševanja bomo izvedli in jih povečali,
ko bo prva kriza mimo. Ker se zavedamo, da bo čas po krizi tudi prišel, z upanjem gledamo v
prihodnost in it tega razloga še ne odpovedujemo nekaterih načrtovanih B2B dogodkov, ki so za naše
partnerje it STG zelo pomembni kot je npr. Roadshow na Dunaju in Linzu v času od 17.-18. marca
2020. Vendar, če bo kriza prehuda, bomo ravnali skladno z etiko in pravili in dogodke po potrebi
odpovedali.

