STANJE V AVSTRIJI 6. 4. 2020
Vlada je sporočila, da je aktualno stanje sledeče:
 Aktualni podatki potrjujejo uspešnost avstrijskih ukrepov, ki so bili pravi in pravočasni; situacija
sicer ni rešena, je še vedno napeta, se pa stabilizira in nakazuje možnost za postopno zmago nad
COVID-19.
 Ključna statistika (primerjava s pred mesecem dni): porast okužb na dan se je iz tudi preko 40 %
zmanjšala na 1,6 %; podvojitev števila obolelih se je iz 3,6 dni znižala na cikel 16,5 dni; včeraj je
imela AT večji prirast COVID-19 ozdravljenih (+ 565) kot pa na novo zbolelih (+187), kar kaže
obrnitev trenda v zadnjih nekaj dneh; v bolnišnicah je okoli 1.074 bolnikov, od tega 250 na
intenzivni negi, kar je v okviru zmožnosti zdravstvenega sistema.
 Pomembno je ohranjanje tega trenda, saj daje manevrski prostor za kontrolirano lajšanje
ukrepov.
 Skupni apel, da se vztraja še naslednjih 8 dni, navkljub velikim praznikom, ko bodo sledile
postopne omilitve. To je teden odločitve/preloma.
 Velika večina ljudi se drži ukrepov; zahvala za solidarnost in apel za skupno vztrajanje,
discipliniranost in nepopuščanje.
 Individualne kršitve (tudi zelo grobe) še vedno obstajajo; policija bo v naslednjih dneh še okrepila
svojo prisotnost in dosledno apelirala na spoštovanje ukrepov (prijava ali takojšnja kazen 50
EUR).
Tretji paket ukrepov je v Avstriji torej sledeč:
 majhne trgovine, majhni gradbeni in vrtni centri (do največ 400 m2) naj bi se odprli z 14.
aprilom 2020, vse druge večje trgovine in trgovski centri pa v začetku meseca maja 2020. Glede
postopnega odprtja hotelov in restavracij pa trenutno napovedujejo sredino meseca maja
2020;


Omejitve gibanja za prebivalce Avstrije so podaljšali do konca aprila: Izhod je torej še vedno
mogoč le če greš v trgovino/lekarno, v službo (v kolikor ni možnosti dela od doma), pomoč
ostarelim in bolnim in pa za kratek sprehod;



Od danes, dne 6.4.2020 naprej je OBVEZNO nošenje maske za obraz v trgovinah, drogerijah in
lekarnah. Obvezno nošenje mask je potrebno v poslovnih prostorih s površino več kot 400
kvadratnih metrov. Uporabljajo se lahko tudi doma sešite maske ali šali. Od velikonočnega
ponedeljka naprej bo obvezno nošenje mask za obraz, poleg trgovin, lekarn, bank in pošt veljalo
tudi za javni prevoz;



Vse do konca junija se ne bodo odvijali nobeni dogodki v Avstriji;



matura in zaključni izpiti bodo predvidoma izvedeni še v tem semestru, predavanja pa bodo
potekala naprej verjetno v začetku maja;



Popolna karantena na Tirolskem se bo končala v torek 7. 4. 2020. To pa ne velja za karantenska
območja v Svetem Antonu, dolini Paznaun in Sölden;



Minister za zdravje Anschober apelira na prebivalce, naj se odrečejo velikim velikonočnim
praznovanjem.

Veliko je bilo tudi govora in polemik glede OBVEZNEGA App-a, ki ga je avstrijska vlada želela uvesti za vse
prebivalce za potrebe sledenja vseh državljanov in tako lažjemu sledenju kontaktov, ki so jih prebivalci
Avstrije imeli drug z drugim. Po valu očitkov, ki se je na vlado usul pretekli konec tedna, so se zdaj
potegnili nazaj in App po novem le priporočajo in bo, ko bo čas, deloval na prostovoljni bazi.
Kar se tiče teme turizma, pa je že včeraj kancler Kurz poskrbel še za en dvig prahu z izjavo: »Dokler
koronavirus vlada svetu, ne bo svobode potovanja, kot jo poznamo.« Da pa je omilil svojo izjavo, je danes
na tiskovni konferenci povedal, da ko bodo zajezili virus v Avstriji, bodo Avstrijci in Avstrijke kot turisti
seveda v tujih deželah ponovno zaželeni.
STATISTIKA
Ministrstvo za socialne zadeve je 6. 4. 2020 ob 15. uri poročalo o 12.206 potrjenih primerih korone. Po
zveznih deželah torej: Tirolska (2.774), Spodnja Avstrija (1.994), Zgornja Avstrija (1.963), Dunaj (1.743),
Štajerska (1.339), Salzburg (1.083), Vorarlberg (754), Koroška (328), Gradiščanska (228). Do ponedeljka,
do 21:30, je umrlo zaradi okužbe s koronavirusom 220 ljudi.

