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Ausztria intézkedései a koronavírus megfékezésére

Dátum
2020.09.10

Jelentés
Babis: Csehország, Ausztria és Szlovákia nem zárja le határait: A folytatódó
koronavírus-járvány miatt nehéz ősz vár Csehországra - mondta Andrej Babis cseh
kormányfő abban a videóüzenetében, amelyet szerda délután hoztak
nyilvánosságra a cseh gazdasági kamara által megrendezett prágai nemzeti ipari
csúcstalálkozón. Babis délután Bécsben osztrák és szlovák kollégájával tárgyalt a
járványról. Prágába visszatérve cseh újságíróknak elmondta: Csehország, Ausztria
és Szlovákia nem tervezi, hogy a koronavírus-járvány miatt kölcsönösen
korlátozzák a határok átlépését. "Kollégáim biztosítottak arról, hogy országaink
közötti kapcsolatok nem lesznek korlátozva. Ez nem használna sem gazdasági
kapcsolatainknak, sem az idegenforgalomnak. Meg kell találnunk az egyensúlyt
lakosságunk egészségének megvédése és a gazdasági tevékenység biztosítása
között, hogy mihamarabb kilábalhassunk ebből a válságból"- mondta a cseh
kormányfő.
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/babis-csehorszag-ausztria-esszlovakia-nem-zarja-le-hatarait.713242.html
Erős hajrát nyomott az osztrák turizmus a nyár végén: A nyári szezonban a vártnál
kevésbé esett vissza az osztrák turisztikai forgalom, júliusban egyes területeken
már emelkedett is a vendégéjszakák száma a Wifo gazdaságkutató intézet szerint.
A bécsi Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) számításai szerint májustól júliusig a
turisztikai ágazat bevételei az egy évvel korábbihoz képest 44,1 százalékkal 3,95
milliárd euróra csökkentek. A különböző régiók eltérő mértékű
forgalomcsökkenést regisztráltak. A legnagyobb visszaesés a bécsi turizmusban
következett be, 85,7 százalékos, a legkisebb pedig, 24,6 százalékos Karintia
tartományban. A koronavírus-válságot a magánüdülők és panziók vészelték át a
legkisebb sérülésekkel. Az ilyen szállásokon ugyanis kevésbé vannak kitéve a lakók
idegenekkel való érintkezésnek, mint például a szállodákban. Júliusban a
vendégéjszakák száma már csak elenyésző mértékben maradt el az egy évvel
korábbitól. A panzióknál 2 százalékkal, a magánszállásokon 3,1 százalékkal.
https://azutazo.hu/eros-hajrat-nyomott-az-osztrak-turizmus-a-nyar-vegen/
Lazítják a korlátozásokat Bajorországban: A sörözőkben, kocsmákban és egyéb
italmérésekben szeptember 19-től ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a már
nyár eleje óta ismét működő, meleg ételt felszolgáló vendéglátóhelyeken, azzal a
kiegészítéssel, hogy csak asztalnál szabad felszolgálni az italokat – vagyis a
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vendégek nem ülhetnek a bárpultnál –, zárt térben nem szabad élőzenével
szórakoztatni a vendégeket, és az esetleges fertőzési láncolatok gyors feltárása
érdekében minden vendégnek regisztrálnia kell magát. Arról is döntöttek, hogy a
járvány felerősödése esetén a helyi közegészségügyi hivatal 23 órától megtilthatja
a szeszesitalok kiszolgálását. A zenés-táncos szórakozóhelyek, klubok, diszkók
továbbra is kötelesek zárva tartani, mert a zárt térben órákig szorosan együtt
tartózkodó tömegek révén „fertőzésbombaként” működnének – mondta a
müncheni kormányülés után tartott tájékoztatóján Markus Söder tartományi
miniszterelnök.
https://szimpatika.hu/cikkek/9596/lazitjak-a-korlatozasokat-bajororszagban
2020.08.1909.07

Vírus: már januárban kezdődhetnek az oltások Ausztriában: Jövő év elejéig 300
ezer ember számára elég koronavírus ellenes oltóanyagot kaphat Ausztria.
Nyugati szomszédunknál szintén megugrott az új fertőzések száma, az intenzíven
ápoltak és az új halálesetek száma viszont relatív alacsonyan maradt.
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/virus-mar-januarban-kezdodhetnek-azoltasok-a-szomszedunkban.html
Tegnap ülésezett először Ausztriában az a bizottság, amely hetente dönt arról, az
ország mely régiói milyen besorolást kapnak a járványügyi helyzet alapján. Bécs,
Linz, Graz és Kufstein környéke zöld helyett sárga besorolást kapott. Osztrák
sajtóértesülések szerint heves vita után úgy döntött a 17 tagú korona-bizottság,
hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel Bécs, Linz, Graz és Kufstein körzete
sárga besorolást kap zöld helyett. Ez azt jelenti, hogy gyakoribbak a fertőzések,
azonban azok még mindig jól lekövethető gócpontokhoz köthetők.
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/koronavirus-becs-riado.712885.html
Baj van a laboratóriumban: sok az új osztrák fertőzött, szigorítások lesznek:
Járványügyi szigorításokat ígért az őszre Sebastian Kurz kancellár Ausztriában,
ahol 24 óra leforgása alatt 403 új Covid-19-fertőzést regisztráltak az országban.
Főleg Bécsben rossz a helyzet, ahol már iskolások is karanténba kerültek. Orbán
Viktor még a tavasszal azt mondta: laboratóriumként tekint nyugati
szomszédunkra. Már több mint egymillió embert teszteltek, januártól pedig
oltanának az osztrákok. Bécsben egy nap alatt 203 új fertőzöttet jegyeztek fel, sőt
az első iskolások is karanténba kerültek azóta, hogy a hét elején megkezdődött a
tanév. A Vienna International School nemzetközi iskola hat tanulójáról van szó, de
arra számítanak: a szigorú maszkviselési szabályokkal elejét tudják venni a kór
terjedésének. Egymillió iskolás egészsége a tét Ausztriában, és sok helyütt
ugyanazokkal a gondokkal küszködnek, mint nálunk: tudják-e biztosítani a
rendszeres fertőtlenítést és a szellőztetést.
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https://index.hu/kulfold/2020/09/03/baj_van_a_laboratoriumban_ot_honapja_n
em_volt_ennyi_uj_fertozott_ausztriaban/
Ausztria: minden harmadik új koronavírusos külföldi nyaralásból jött haza: Négy
és fél hónapos csúcson volt szombaton Ausztriában az újonnan regisztrált
koronavírus-fertőzöttek száma; közülük nagyjából minden harmadik külföldi
nyaralásból tért haza - közölte az osztrák egészségügyi minisztérium.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200815/ausztria-minden-harmadik-ujkoronavirusos-kulfoldi-nyaralasbol-jott-haza-445032
2020.08.19

Koronavírus: megint romlott a helyzet Ausztriában, 282 új fertőzést regisztráltak:
Hirtelen megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma péntekre Ausztriában: az
elmúlt 24 órában 282 új fertőzést regisztráltak. A legtöbb új fertőzöttet, 112-öt,
Bécsben találták, írja a krone.at. Az Egészségügyi Minisztérium adatai szerint 112
új fertőzést regisztráltak Bécsben, 58 új koronavírus-esetet találtak Tirolban,
Felső-Ausztriában pedig 45-öt. 22-en betegedtek meg Karintiában, 16-an AlsóAusztriában, 12-en Stájerországban, nyolcan Salzburgban, hatan Vorarlbergben és
hárman Burgenlandban. Jelenleg 110 ember szorul kórházi kezelésre, közülük 19en vannak az intenzív osztályon. Eddig 725 ember halt meg koronavírus-fertőzés
következtében. Az ismert fertőzések száma nemcsak a koronavírus-tesztek
emelkedése miatt ugrott meg, hanem a viszonylagos sok utazásnak is köze van
hozzá, ahogyan azt Rudolf Anschober egészségügyi miniszter mondta.
http://www.savariaforum.hu/rovat/koronavirus-megint-romlott-a-helyzetausztriaban-282-uj-fertozest-regisztraltak

2020.08.1718

Ausztriában az új koronavírus-fertőzöttek jelentős része nyaralásból hazatérő
osztrák állampolgár. Szerbiában pedig úgy vélik, hogy az iskolakezdés döntő
pillanat lehet járványügyi szempontból: Négy és fél hónapos csúcson volt
szombaton az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Ausztriában. A
frissen diagnosztizált betegek nagyjából harmada külföldi nyaralásból tért haza közölte az osztrák egészségügyi minisztérium. Afertőzésugyanakkor egyelőre nem
tömeges, hanem csak kisebb közösségeken belül terjed, így kontaktkutatással
még nyomon követhető.
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/koronavi
rus_ezek_rejtik_a_legnagyobb_kockazatot_a_szomszedban/20200817144447
Sok osztrák számára ért korai véget a horvátországi nyaralás: Sebastian Kurz
kancellár televíziós beszédében azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt napokban
nagyon sok Horvátországból hazatérő koronavírus-tesztje lett pozitív. Az utazók
között sok a fiatal, akik egyáltalán nem mutatnak tüneteket, vagy csak nagyon
enyhe tüneteik vannak, ezért azt feltételezik, hogy sokkal több a fertőzött, mint
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akiket beazonosítottak. Az osztrák külügyminiszter, Alexander Schallenberg pedig
arról beszélt, hogy a koronavírus-fertőzöttek száma gyorsan növekszik
Horvátországban és Ausztriában is, mert a hazatérő nyaralók hozzák magukkal a
vírust is. Ezért a kormány utazási figyelmeztetést adott ki Horvátországra
vonatkozóan - azt tanácsolják, hogy senki ne utazzon Horvátországba.
https://hu.euronews.com/search?query=ausztria
2020.08.0614

Koronavírus: Ausztriában és Görögországban is több havi rekord dőlt: Egy nap
alatt 194-en fertőződtek meg koronavírussal Ausztriában; április közepe óta nem
volt ilyen magas ez a szám az osztrák egészségügyi minisztérium szerdai jelentése
szerint - írja az MTI. Közben Görögországban is rekordmagasra ugrott az új
fertőzöttek száma. Salzburg tartományban nemrég egy család 23 tagja
fertőződött meg egy törökországi esküvőn, az eset miatt ötvenen kerültek
karanténba. Innsbruckban a szomáliai kulturális közösségben alakult ki fertőzési
gócpont, 12-en kapták el a koronavírust. A város vezetése többnyelvű felhívást
tett közzé, eszerint azok jelentkezését várják, akik a közelmúltban részt vettek a
szomáliai közösség rendezvényein.
https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/koronavirus-ausztriaban-esgorogorszagban-is-tobb-havi-rekord-dolt.711595.html
Az elmúlt 24 órában 139 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak Ausztriában a
helyi egészségügyi minisztérium keddi jelentése szerint. Az új fertőzöttek több
mint felét Bécsben regisztrálták, az osztrák fővárosban 71-en kapták el a
koronavírust. Felső-Ausztriában 23, Tirolban és Alsó-Ausztriában 13-13 ember
koronavírustesztje lett pozitív. Ausztriában eddig 22 245 koronavírus-fertőzöttet
diagnosztizáltak, közülük 723-an haltak bele a vírus okozta betegség
szövődményeibe, míg 20 123-an meggyógyultak. Jelenleg 1399 aktív beteget,
illetve fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 119-en szorulnak kórházi kezelésre.
Susanne Raab nőügyi miniszter kedden közölte: az osztrák kormány enyhíteni
fogja a koronavírus okozta válság miatt a családokra, elsősorban a nőkre háruló
terheket. A nők számára az otthoni munkavégzés, illetve az iskolabezárások
jelentettek nehézséget. Éppen ezért a női vállalkozók támogatást igényelhetnek,
a női munkavállalók áttérhetnek a részmunkaidős foglalkozásra, az alacsony
jövedelemmel rendelkező nők pedig adókedvezményben részesülnek - mondta. A
miniszter ígéretet tett arra, hogy ősszel várhatóan nem kerül sor átfogó
iskolabezárásokra. Hozzátette: az iskolai oktatás szüneteltetésére csak helyi
szinten és a lehető legrövidebb ideig kerülhet sor.
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200811/koronavirus-egy-nap-alatt-tobb-mintszazan-fertozodtek-meg-ausztriaban-444558
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Ismét száz fölött a napi fertőzöttek száma Ausztriában: Százharmincan
fertőződtek meg koronavírussal az elmúlt egy napban Ausztriában az osztrák
egészségügyi minisztérium csütörtöki jelentése szerint. Augusztusban első
alkalommal emelkedett száz fölé az új fertőzöttek száma. Kedden 96, szerdán 85
új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak; csütörtökön pedig már 45-tel többen
fertőződtek meg.
https://hvg.hu/vilag/20200806_ausztria_koronavirus
Közben több nagy múzeum vezetője úgy döntött, hogy ismét kötelezővé teszik a
szájmaszkot az intézményekben. A szigorítás a Művészettörténeti Múzeumot,a
Természettudományi Múzeumot, az Albertinát, a Belvedere-t és az Iparművészeti
Múzeumot, valamint a Bécs Múzeumot (Wien Museum) érinti. Azok, akiknek
nincsen saját maszkjuk, a bejáratnál kapnak.
https://24.hu/kulfold/2020/08/06/ausztria-koronavirus-adatok/
Ausztria: Tíz napra csökkentették a kötelező karantént: Tizennégy helyett tíz
napot kell karanténban tartózkodnia annak, aki tünetmentes, de pozitív a
koronavírusra, így döntött az osztrák Egészségügyi Minisztérium, írja a Tanjug.
Amennyiben azokról van szó, aki kapcsolatban álltak a betegekkel, egy felmérés
szerint öt legfeljebb hat nap kell, hogy elteljen, hogy megjelenjenek a fertőzés
első tünetei. Ausztriában egyébként két alkalommal is kötelezik azoknak a
tesztelését, akik kapcsolatban álltak valamelyik fertőzöttel. Azok számára, akiknél
a betegség súlyosabb tünetekkel jár, a karantén megszűnéséhez negatív PCR
teszttel kell rendelkezniük. Az ismételt szigorítást a látogatók magas száma és a
járvány terjedésének felgyorsulása tette indokolttá.
https://szabadmagyarszo.com/2020/08/07/ausztria-tiz-napra-csokkentettek-akotelezo-karantent/
2020.08.05



Ausztriában úgy készülnek, hogy ősszel kinyithatnak az iskolák: A
minisztérium kedden ismertetett állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy a
tanév “fokozott odafigyeléssel” kezdődik. Már folynak az előkészületek: az
iskolákban is figyelembe veszik majd a koronavírus-jelzőrendszert; egy
katalógus fogja tartalmazni azt, hogy a különböző jelzések esetén milyen
szabályok érvényesek.



A jelzőrendszer befolyásolná egyebek mellett, hogy kell-e szájmaszkot
viselniük a tanulóknak a bejáratnál vagy a folyosókon, megtarthatják-e a
szabadban a testnevelés- és énekórákat. Zöld jelzés esetén például csak a
higiéniai óvintézkedéseket kellene betartani, piros jelzés esetén
ugyanakkor regionális vagy részleges iskolabezárásokra is sor kerülne.
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Szorgalmazzák egyebek mellett azt is, hogy minél több ember számára
elérhetővé tegyék a koronavírus-tesztet. Az iskolák május közepén történt
újranyitása óta az 1,3 millió iskolai tanuló közül száznak lett pozitív a
koronavírus-tesztje; a 130 ezer tanár közül pedig 15-en fertőződtek meg.

https://kitekinto.hu/2020/08/05/europai-ugyek/ausztriaban-ugy-keszulnek-hogyosszel-kinyithatnak-az-iskolak/183302/?ref=hirstart
2020.07.30 31.



Ausztria: börtön járhat a karanténszabályok megsértése miatt:
Ausztriában mostantól akár börtönbüntetést is kaphat, aki megszegi a
koronavírus-járvány miatt hozott karanténszabályokat, mert az
ellenőrzések során kiderült, hogy több koronavírussal fertőzött embert
nem találtak otthon. Most éppen egy 49 éves klagenfurti nő ügye kapott
nagy figyelmet. A boszniai születésű nő a bíróságon családi vészhelyzettel
magyarázta a karanténszabályok megszegését. Pénzt kellett küldenie
beteg lányának. Az akció következménye 800 eurós pénzbírság és fél év
börtönbüntetés, felfüggesztve. A bíró szerint indokolt volt a szigorú ítélet.

https://hu.euronews.com/2020/07/30/ausztria-borton-jarhat-akarantenszabalyok-megsertese-miatt
2020.07.29.



Az összes turizmusban dolgozót tesztelnek az ausztiai Wolfgangsee körül,
miután vészesen megugrott a koronavírus betegek száma. 62 ember
produkált pozitív tesztet, tobbségük 20 év allati. A járvány valószínűleg
egy szórakozóhelzről indulhatott ki.

https://hu.euronews.com/2020/07/29/tomegesen-tesztelik-a-turisztikaidolgozokat-ausztriaban
2020.07.28.



Hétfőtől Ausztria szigorított a határellenőrzéseken a koronavírus-járvány
miatt így megnövekedett a várakozási idő is. Leiblitzi rendőrség szóvivője,
Manfred Walch nyilatkozta, hogy már nem elég a négy napnál frissebb
orvosi igazolás, egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt kell a
belépéshez, viszont a karantén idejét 10 mapra rövidítették.

https://hu.euronews.com/2020/07/28/hosszu-varakozasi-idore-kell-szamitani-azosztrak-hataron
2020.07.2527.



Miután 44 ember pozitív koronavítus tesztet produkált Szent
Wolfgangban (Salzburg) kötelezték őket hogy maradjanak otthon.
Elképzelhető, hogy a vírus a város bárjaiban terjedt, így minden bár és
klubbhelyiség este 11 után zárva lesz. Miután a szabályokon lazítottak a
koronavírus megbetegedések száma is ezzel együtt növekedni kezdett.

RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro

https://www.euronews.com/2020/07/26/coronavirus-germany-and-austriabattle-local-outbreaks-as-italy-sets-1-000-face-mask-fine
2020.07.24



Pénteken tehát újra kötelező lesz a maszk viselése élelmiszerboltba,
benzinkútakon, egészségügyi intézményben, postán és pénzintésetben. Az
ezt megelőző időszakban a tömegközlekedésen volt kötelező maszkot
hordani. Éttermekben a vendégek levejetik a maskot abban az esetben,
ha ott fogyasztjuk el az ételünk. Július 24-én kellett volna életbe lépni a
szabályozásnak ahogy az új beutazási szabályoknak is, de a rendelet
megszövegezése még várt magára. Ugyanis az osztrák alkotmánybíróság
ugyanis az alaptörvénnyel ellentétesnek talélta a szabályozás több
paragrafusát is. Ezért a július 15-i szabályozás van érvényben. E szerint
legtöbb országból csak negatív PCR-teszttel szabad belépni Ausztriába,
enélkül 14 napos karanténba kell vonulni.

https://hu.euronews.com/2020/07/24/ausztriaban-ujra-kotelezo-a-maszk
2020.07.22.



Ausztria visszavezette a kötelező maszk használatot a szupermarketekben.
Sebastian Kurz nyilatkozta, hogy a maszk használata kötelező lesz
péntektől (24) a szupermarketekben, élelmiszer üzletekben, postákban és
bankokban. Ausztriában a koronavírus fertőzöttek száma újra nő,
nyilatkozta Sebastian Kurz. Ugyanakkor hozzátette, hogy a maszk kötelező
használata nem csak a védekezés szempontjából fontos, hanem azért is
mert így szimbólikusan látható lesz a vírus.

https://www.thelocal.at/20200721/austria-re-introduces-mandatory-maskuse-in-supermarkets
2020.07.21



Ausztria kiszűri a balkáni fertőzötteket: A katonaság bevetésével fokozza a
határellenőrzést Ausztria a koronavírus nyugat-balkáni terjedése miatt. A
Szlovéniából érkezőknek szúrópróbaszerű vizsgálatokon kell átesniük.
Katonák és rendőrök fésülik át a rakományt, és mérik a belépők
testhőmérsékletét. "Ellenőrizzük, van-e az utasnak érvényes negatív
tesztje, karanténba kell-e esetleg vonulnia , vagy csak átutazik Ausztrián" sorolja Thomas Enenkel osztrák alezredes. A bosnyák vagy szerb
rendszámú járműveket kiemelten ellenőrzik. Az ilyen autóbuszok összes
utasának le kell szállnia és vizsgálaton kell átesnie.

https://hu.euronews.com/2020/07/20/ausztria-kiszuri-a-balkani-fertozotteket
2020.07.17



116 új fertőzöttet regisztráltak Ausztriában: Az elmúlt 24 órában 116-an
fertőződtek meg Ausztriában koronavírussal az egészségügyi minisztérium
csütörtöki bejelentése szerint. A legtöbb új esetet Felső-Ausztriában (37),
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Bécsben (31) és Alsó-Ausztriában (27) diagnosztizálták, de Stájerország
tartományban (9), Salzburg tartományban (7) és Tirolban (2) is többen
megfertőződtek a koronavírussal.

2020.07.16



Herwig Lindner, a kamara alelnöke úgy vélekedett: az újonnan fertőzöttek
számának növekedését az okozza, hogy hiányosságok léptek fel a
válságkezelésben, így például márciusban és áprilisban nem volt elegendő
szájmaszk. Leszögezte: Ausztriának képessé kell válnia arra, hogy saját
maga állítson elő alapgyógyszereket vagy védőfelszereléseket.



https://24.hu/kulfold/2020/07/16/koronavirus-ausztria-116-ujfertozott/

Koronavírus: hatékony volt az együttműködés Közép-Európában: Sikeresen
segítették egymást Ausztria és keleti szomszédai a koronavírus-járvány elleni
védekezés során, hangzott el a magyar, a cseh, a szlovén, a szlovák és az osztrák
külügyminiszter budapesti tanácskozása után. Az öt ország diplomatája
bejelentette, hogy az együttműködést tovább folytatják, és egyetértettek abban,
hogy a védekezés mellett legfontosabb teendő most a gazdaság újraindítása, és
ennek meg kell jelennie az unió következő hét éves büdzséjében is.
https://hu.euronews.com/2020/07/14/koronavirus-hatekony-volt-azegyuttmukodes-kozep-europaban

2020.07.15

Nyugat-Európában kezd elcsendesülni, a Balkánon viszont tombol a járvány:
Ausztria elsősorban a behurcolt koronavírusos esetektől tart, ezért július 15-től
beutazási korlátozást léptetett életbe 9 kelet-európai és balkáni országgal
szemben. A listán annak ellenére szerepel Koszovó, hogy az ország lakói mindent
megtesznek a járvány megállítása érdekében. - Hatalmas plüssmackókat raktunk
minden második asztalhoz, hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet a társadalmi
távolságtartás fontosságára. Valahogy a járvány alatt is működnünk kell magyarázta egy étteremvezető. Európában úgy tűnik, hogy a Balkán-félsziget lett
az új gócpont, ezért a határok többségét már lezárták és betiltották a nyári
iskolákat, táborokat.
https://hu.euronews.com/2020/07/15/nyugat-europaban-kezd-elcsendesulni-abalkanon-viszont-tombol-a-jarvany

2020.07.14



Charles Michel előterjesztette kompromisszumos költségvetési javaslatát:
Az EU vezetői hónapok óta először találkoznak majd szemtől szemben
Brüsszelben, hogy megállapodjanak az EU hétéves költségvetéséről és a
750 milliárd eurós újjáépítési alapról.



Charles Michel, az EU Tanácsának elnöke ma számos, a tervhez
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kapcsolódó javaslatot fogalmazott meg, amelyek azt szolgálják, hogy az EU
rugalmasabbá és egységesebbé váljon egy példátlan globális
bizonytalanság idején. De vajon elég-e a mai kompromisszumos javaslat az
olyan tagállamok aggodalmainak csökkentésére, mint Hollandia, Ausztria,
Svédország és Dánia - más néven "a fukar négy", akik úgy érzik, hogy már
így is túl sokat fizetnek az EU-s költségvetésbe.

2020.07.13

2020.07.10



https://hu.euronews.com/2020/07/10/charles-michel-eloterjesztettekompromisszumos-koltsegvetesi-javaslatat



Gyökeresen eltérő magyar és osztrák nézet az EU helyreállítási alapjáról: A
magyar kormányt, illetve a miniszterelnököt országgyűlési határozat
kötelezné, hogy ne fogadja el az EU hétéves költségvetését és a
koronavírus utáni helyreállítási alapot, amíg nem zárják le a
jogállamiságról szóló, 7. cikkely szerinti eljárást.



https://hu.euronews.com/2020/07/12/gyokeresen-eltero-magyar-esosztrak-nezet-az-eu-helyreallitasi-alapjarol



Ausztriában is aggódnak a koronavírus újbóli felerősödése miatt: A világ
számos más országához hasonlóan az elmúlt néhány napban Ausztriában
is megugrottak az esetszámok. Ausztria könnyebben túljutott a
koronavírus-járvány okozta válságon, mint más országok, ugyanakkor
tisztában kell lenni azzal, hogy a veszélyt még nem sikerült elhárítani –
jelentette ki az osztrák kancellár szerdán. Sebastian Kurz kiemelte, utoljára
április közepén lehetett olyan magas számokat látni, mint amilyeneket
mostanában tapasztalni az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzötteket
illetően. Nemrég többször is előfordult, hogy egy nap alatt több mint
százan fertőződtek meg.

https://liner.hu/ausztriaban-is-aggodnak-a-koronavirus-ujboli-felerosodesemiatt/
2020.07.09



Ausztria utazási figyelmeztetést adott ki a balkáni országok számára:
Ausztria utazási figyelmeztetést adott ki Bulgária, Románia és Moldova
számára a koronavírus miatt. Akik ezekből az országokból érkeznek,
azoknak 2 hetes karanténba kell vonulniuk. A szabályszegőket akár 1450
€-ra is büntethetik. „ Minden turista buszt át fogunk vizsgálni. A keleti
határokon megkettőzzük az ellenőrzést. Összesen 1.800 rendőr lesz majd
ott szolgálatban” - mondta Sebastian Kurz osztrák kancellár. A
Szlovéniával, és Magyarországgal közös határain szigorítja az ellenőrzést
Ausztria. Erre azért van szükség, mert eddig 170 olyan esetről tudnak,
amikor a vírust valamelyik nyugat-balkáni országból hurcolták be
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Ausztriába.
https://hu.euronews.com/2020/07/08/ausztria-utazasi-figyelmeztetest-adott-kia-balkani-orszagok-szamara
2020.07.08



Három ausztriai vágóhíd tizenkét alkalmazottja lett koronavírus-fertőzött:
Koronavírusos megbetegedések történtek három húsfeldolgozó üzemben
Ausztriában. A felső-ausztriai cégek tizenkét alkalmazottjánál mutatták ki
a gyorstesztek a fertőzést. A Ried im Innkreis körzetben található
vágóhídon hét, a Wels-Land körzetbeli húsfeldolgozó üzemben három, a
Braunau körzetbeli húsfeldolgozónál két pozitív teszt volt - és félő, hogy a
fertőzöttek száma növekedni fog, miután a vállalatok további
alkalmazottak tesztelését is kezdeményezték.

https://hu.euronews.com/2020/07/05/harom-ausztriai-vagohid-tizenketalkalmazottja-lett-koronavirus-fertozott


Ismét szigorít a keleti határain Ausztria a koronavírus miatt: Kiemelt
ellenőrzés vár azokra a magyar vagy szlovén határt átlépőkre, akik a
Balkánról jönnek. Az osztrák kormányfő azt is tudatta, hogy az új típusú
koronavírus megszaporodott esetei miatt utazási figyelmeztetést adnak ki
Romániára, Bulgáriára és Moldovára, és aki ezekből az országokból
érkezik, annak 14 napra karanténba kell vonulnia.

https://mfor.hu/cikkek/makro/ismet-szigorit-a-keleti-hatarain-ausztria-akoronavirus-miatt.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200708/koronavirus-ujra-szigorubbellenorzes-lesz-az-osztrak-magyar-hataron-440398
2020.07.03



Ausztria a legerősebb utazási figyelmeztetést adta ki a Nyugat-Balkánra: A
legszigorúbb utazási figyelmeztetést adta ki Ausztria a Nyugat-Balkán hat
országára - Szerbiára, Montenegróra, Boszniára, Észak-Macedóniára,
Albániára és Koszovóra - a járványhelyzet romlása miatt. Ez azt is jelenti,
hogy az osztrákoknak sürgősen el kell hagyniuk a térséget. - Azt reméltük,
hogy újabb lépéseket tehetünk a nyitás felé - mondta az osztrák
külügyminiszter, Alexander Schallenberg. - Sajnos nem ez a helyzet. Amint
az egészségügy minisztertől tudjuk, a Nyugat-Balkánon a járványhelyzet
romlott, ezért a Nyugat-Balkán országokra mától a legmagasabb fokozatú
utazási figyelmeztetés érvényes.

https://hu.euronews.com/2020/07/01/ausztria-a-legerosebb-utazasifigyelmeztetest-adta-ki-a-nyugat-balkanra

RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro

Újra bezárnak a linzi iskolák és óvodák: Egy hétre ismét bezárják az iskolákat,
óvodákat és bölcsődéket Felső-Ausztria öt járásában: Linzben, Linzvidéki járásban,
Welsben, Welsvidéki járásban, valamint az Urfahr-környéki járásban a
koronavírus-fertőzések számának megugrása miatt. Szerdán egy nap alatt több
mint száz új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Felső-Ausztria tartományi
vezetője azt javasolta, hogy töröljék vagy halasszák el a rendezvényeket. Az új
fertőzés kiindulási pontja egy linzi keresztény közösség. Egyelőre úgy tervezik,
hogy az oktatási intézmények péntektől lesznek zárva egy hétre.
https://hu.euronews.com/2020/07/01/ujra-bezarnak-a-linzi-iskolak-es-ovodak
2020.06.30

Angela Merkel Európa legrégebben hivatalban lévő vezetője, négy francia
elnökkel és számtalan olasz miniszterelnökkel dolgozott együtt. Szerdától pedig
másodjára irányítja a német uniós elnökséget. 2007-ben az unió reformját
szolgáló Lisszaboni Szerződés volt a téma, most pedig a járvány utáni gazdasági
helyreállításé lesz a főszerep. Ez létfontosságú az unió számára. Az uniós
mentőcsomagról a júliusi EU-csúcson tárgyalnak majd, amelyen a tagállamok
vezetői személyesen vesznek majd részt. A német elnökség legfontosabb feladata
először az úgynevezett fukar államok, Svédország, Hollandia, Dánia és Ausztria
meggyőzése lesz.
https://hu.euronews.com/2020/06/30/merkel-a-demokraciat-is-vedene-anemet-eu-elnokseg-alatt

2020.06.26



Járványgócpontot vizsgálnak Ausztriában: Az osztrák Ischgl település
gyorsan vált a vírus terjedésének egyik gócpontjává.



Az Innsbrucki egyetem kutatói arra jutottak, hogy Ischgl lakóinak 85
százaléka úgy esett át a fertőzésen, hogy észre sem vette. Ezzel együtt azt
is megállapították, hogy az ausztriai esetek 40 százalékáért egyértelműen
ez a terület tehető felelőssé.

https://hu.euronews.com/2020/06/25/jarvanygocpontot-vizsgalnak
2020.06.24



Ausztria figyelmeztet a német államba történő utazás ellen a vágóhídon
történtek miatt: Ausztria figyelmeztetést adott az Észak-Rajna – Vesztfália
nyugat-német államába való utazásra az ott található vágóhídon
koronavírus-kitörés után - jelentette be szerbán Sebastian Kurz osztrák
kancellár.Guetersloh városa körülbelül 100 000 embernek ad otthont, a
városban található vágóhídon több mint 1500 munkavállaló bizonyult
COVID pozitívnak, ez arra késztette az államot, hogy Gueterslohot és egy
szomszédos várost tegyen vissza a zárolás alá.

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-austria/austria-

RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro

warns-against-travel-to-german-state-after-abattoir-outbreak-idUSKBN23V0XQ
2020.06.23



Pénzügyi válságban van a Bécsi Fiúkórus. A világ legrégebbi és leghíresebb
gyermekkara nonprofit-szervezetként, 75 százalékban a koncertek
bevételeiből működik. A koronavírus-járvány miatt elmaradt koncertek
azonban becslések szerint kétmillió eurónyi kiesést is okozhatnak. A
Wiener Sängerknaben most adományokra vár, illetve az osztrák állam
segítségére. A próbák a járvány első hullámának vége felé újrakezdődtek,
de a távolságtartás miatt most egy uszodában gyakorolnak.

https://hu.euronews.com/2020/06/22/csod-szelen-a-becsi-fiukorus
2020.06.22



Uniós csúcs a történelmi mentőcsomagról: Első alkalommal tartanak
videó-konferenciát az unió vezetői azután, hogy az Európai Bizottság
javaslatot tett egy válságkezelő gazdasági csomagra. Az álláspontok még
messze vannak egymástól a Next Generation EU névre hallgató csomag
ügyében, így ma nem várható megegyezés. Németország, Franciaország és
a déli tagállamok támogatják a tervet. Angela Merkel azt mondta, egy
történelmi projektről van szó, ami a jövőbe vezet. Négy ország azonban
kritikus. Hollandia, Ausztria, Dánia és Svédország csak hitelekkel segítene.
A mostani megbeszélés célja az álláspontok közelítése egymáshoz. Alku
legkorábban júliusban várható.

https://hu.euronews.com/2020/06/19/megkezdodott-az-unios-csucs-atortenelmi-mentocsomagrol
2020.06.18

2020.06.17



Ausztria feloldja az utazási korlátozásokat Spanyolország felé: Június 21étől az osztrákok korlátozások nélkül utazhatnak Spanyolországba, illetve
onnan vissza Ausztriába - közölte Alexander Schallenberg külügyminiszter
csütörtökön.



https://www.portfolio.hu/uzlet/20200618/ausztria-feloldja-az-utazasikorlatozasokat-spanyolorszag-fele-437688



Az osztrák stimulációs csomag a koronavírus-intézkedéseket 50 milliárd
euró: Az osztrák konzervatív vezetésű kormány kedden elfogadta az új
ösztönző csomagot, amely szerint a koronavírussal kapcsolatos gazdasági
intézkedéseinek összege mintegy 50 milliárd euróra (56 milliárd dollárra)
növekszik, és tovább növeli adósságállományát. Az új csomag olyan
intézkedésekből áll, amelyeket nagyrészt a hétvégén jelentettek be,
ideértve a munkanélküli ellátások egyszeri kiegészítését, amely 450 euró,
három hónapra elosztva, a legalacsonyabb jövedelemadó-szintet 25% -ról
20% -ra csökkentve, valamint egy adót. szünet a vállalati beruházásokra
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akár 14% -ig.

2020.06.16

2020.06.12

2020.06.11



https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-austriaaid/austrian-stimulus-package-brings-coronavirus-measures-to-50-billioneuros-idUSKBN23N28G



Nem kell már maszkot viselni az osztrák üzletekben: Megszűnt a
maszkviselési kötelezettség jó néhány közösségi színtéren Ausztriában.
Hétfőtől nem kell már a vásárlóknak szájmaszkot hordaniuk az üzletekben,
és maszk nélkül mehetnek az emberek étterembe vagy hotelekbe is. A
személyzet tagjainak viszont továbbra is kell maszkot viselniük, emellett
mindenkinek be kell tartania a közösségi távolságtartásra vonatkozó
szabályokat. Van, aki örül, van, aki nem a kormány lazító intézkedésének,
mivel a maszkviselés eredményesnek bizonyult a koronavírus-járvány
megfékezésében.



https://hu.euronews.com/2020/06/16/nem-kell-mar-maszkot-viselni-azosztrak-uzletekben



Június 15-étől enyhülnek a koronavírus-járvány miatt elrendelt
korlátozások a vendéglátóhelyeken és a szállodákban - jelentette be
Elisabeth Köstinger turisztikai miniszter szerdán, azt követően, hogy
Sebastian Kurz kancellár részvételével kerekasztal-beszélgetést folytatott
az ágazatok képviselőivel Bécsben.



https://sielok.hu/rovat/hirek/cikk/hetfotol-lazulnak-a-korlatozasokausztria-ettermeiben/



A határellenőrzés utolsó napjai a schengeni övezetben: Az uniós
tagállamok egymás után oldják fel a koronavírus-járvány miatt lezárt
határaikat, ami nagy megkönnyebbülés a lakosságnak és a gazdaságnak is.
Németország hétfőn nyitja meg határát Svájc, Franciaország, Ausztria és
Dánia felé. Az osztrák kormány másnaptól, június 16-tól engedi be
ellenőrzés nélkül a schengeni övezetből érkezőket.



https://hu.euronews.com/2020/06/11/a-hatarellenorzes-utolso-napjai-aschengeni-ovezetben



Megnyitja a határait Ausztria: Június 16-án a járványügyi korlátozások
lazításának következő lépéseként Ausztria megnyitja a határait a külöldiek
előtt. - Az EU, az Európai Gazdasági Övezet és az Európai
Szabadkereskedelmi Társulás valamennyi tagállama előtt megnyitjuk a
határt, kivéve Svédországot, az Egyesült Királyságot, Spanyolországot és
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Portugáliát - mondta az osztrák külügyminiszter.

2020.06.10



https://hu.euronews.com/2020/06/10/megnyitja-a-hatarait-ausztria



Ausztria megszünteti az ellenőrzéseket az olasz határokon és a legtöbb
EU-beérkezőnél: Alexander Schallenberg külügyminiszter szerdán
elmondta, hogy Ausztria az olaszországi határán megszünteti az
ellenőrzéseket és több mint 20 európai országban megszünteti a
karanténkövetelményeket. Ausztria sok látogatóját a szomszédos
Németországból vonzza, amellyel már újra megnyitotta a határt, így a
lépés nagyobb hatással lesz az osztrákokra, akik képesek lesznek
visszatérni a nyári célállomásokból, például Olaszországból és
Horvátországba anélkül, hogy karanténba kellene menniük vagy negatív
tesztet mutatnak.

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-austria-italy/update-1austria-lifting-checks-at-italian-border-and-for-most-eu-arrivals-idUSL8N2DN2VH
2020.06.09



Koronavírus: Ausztria jól áll, de Bécs még fertőzött: A vidéki
tartományokban kedvezőbb a helyzet, az elmúlt 24 órában AlsóAusztriában hárman fertőzőtek meg, míg Felső-Ausztriában és
Vorarlbergben egy-egy ember koronavírus-tesztje lett pozitív. Az aktív
betegek száma is Bécsben a legmagasabb. Jelenleg az országban 357
beteget tartanak nyilván, közülük 305-en élnek az osztrák fővárosban.
Ausztriából eddig összesen 16 881 igazolt fertőzöttet jelentettek, az
esetek több mint negyedét (3 464 fő) Bécsből. 15 839-en időközben
meggyógyultak, közülük 2 986-an vannak Bécsben. A kórházban
gyógykezeltek száma is nőtt: vasárnap az országban 70-en, hétfőn viszont
már 82-en részesültek kórházi kezelésben. Az intenzív osztályon fekvő
súlyos betegek száma továbbra is 17.

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200608/koronavirus-ausztria-jol-all-debecs-meg-fertozott-436058
2020.06.05



Szabad az utazás Csehország, Magyarország és Ausztria között:
Ausztriával, Csehországgal és Szlovákiával megegyezett Magyarország
arról, hogy péntektől korlátozások nélkül lehet utazni egymás országaiba.
Nem lesz szükség negatív koronavírustesztre, és karanténba sem kell
vonulni az Ausztriába, Csehországba és Szlovákiába történő utazás,
valamint az onnan történő hazatérés esetén. Péntek déltől szabad az
utazás Csehország, Magyarország és Ausztria között. Magyarország már
reggel nyolckor megnyitotta határait. A négy órás eltérés a magyar és a
cseh intézkedés között nem okozhat problémát a prágai vezetés szerint,
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mert a két ország állampolgárai 48 órára már jelenleg is szabadon
utazhatnak egymáshoz.
https://hu.euronews.com/2020/06/05/pentek-deltol-szabad-az-utazascsehorszag-magyarorszag-es-ausztria-kozott
2020.06.04

2020.06.03



Az osztrák külügyminiszter röviddel ezelőtti sajtótájékoztatóján azt
jelentette be, hogy holnaptól, azaz június 4-én csütörtöktől minden
határellenőrzést megszüntetnek 7 szomszédos ország irányába, amelyeket
a koronavírus-járvány miatt vezettek be, az egyetlen kivétel Olaszország,
mert ott még mindig magasak a napi fertőzéses esetszámok - számolt be a
Reuters.



https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200603/itt-a-nagy-hir-mindenhatarellenorzes-megszunik-az-osztrak-magyar-hataron-435252



Koronavírus: Ausztria egyik tartománya 77 százalékos munkanélküliséget
mért májusban: Az enyhítések a munkaerőpiac alakulására is kedvező
hatással vannak - jelentette ki Christine Aschbacher osztrák munkaügyi
miniszter kedden Bécsben, amikor Margarete Schramböck gazdasági
miniszterrel közösen ismertették a májusi munkanélküliségi adatokat,
valamint a munkanélküliség csökkentésére irányuló kormányzati
intézkedések hatását.

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200602/koronavirus-ausztria-egyiktartomanya-77-szazalekos-munkanelkuliseget-mert-majusban-435120
2020.06.02



Európa: lassan beindul a kultúra és a szórakoztatóipar: A kijárási
korlátozások fokozatos kivezetésében Európában rákerült a sor arra az
ágazatra, amelyet a legsúlyosabban érintett a járvány: a
szórakoztatóiparra és a kultúrára. Az egyik legfontosabb kihívás, hogyan
lehet úgy megnyitni - például a német-francia határon található óriási
vidámparkot, az Európa-parkot - hogy a vendégek megfelelő távolságot
tartsanak. Hasonló kérdések merülnek fel Bécs patinás vidámparkjában, a
közelmúltban megnyitott Práterben is: a távolságtartás miatt csökkentett
számú fizetővendég fedezi-e a működés költségeit? Ráadásul ezért a
megcsappant bevételért is meg kell dolgoznia a vállalkozásoknak: meg kell
győzniük a vásárlókat, hogy garantálni tudják a biztonságukat.

https://hu.euronews.com/2020/05/30/europa-lassan-beindul-a-kultura-es-aszorakoztatoipar
2020.05.29



Havi ezer euróért pályázhatnak az osztrák szabadúszó művészek: Werner
Kogler alkancellár és kulturális ügyekért felelős miniszter, Gernot Blümel
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pénzügyminiszter és Andrea Mayer kulturális államtitkár csütörtöki
bejelentése alapján júliustól havonta ezer eurót, vagyis durván 350 ezer
forintot kaphatnak majd a szabadúszó osztrák művészek egy speciális
segélyalapból, emellett pedig egy egyösszegű, legfeljebb 6000 eurós,
vagyis nagyjából kétmillió forintos támogatásra is pályázhatnak.


A kulturális államtitkár hozzátette, hogy a nagyobb intézmények
támogatására is kidolgoznak egy csomagot. A pénzügyminiszter kiemelte,
hogy a koronavírus-járvány okozta válság eltérően érinti a különböző
ágazatokat, ezért csak fokozatosan tudják meghozni az őket segítő
intézkedéseket.

https://index.hu/kultur/2020/05/28/koronavirus-ausztria-tamogatas-kultura/
2020.05.28



750 milliárd eurós gazdasági csomagot és közös hitelfelvételt javasol az
Európai Bizottság: Egy 750 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomaggal
segítené a befektetéseket és a talpraállást az Európai Bizottság a
koronavírus-válság után.



A Következő Generáció EU névre keresztelt csomag újdonsága az, hogy
kétharmad részben, vagyis 500 milliárd euró értékben vissza nem
térítendő támogatásokat tartalmaz, ezeket a válságban leginkább érintett
országoknak és szektoroknak szánják. Korábban Hollandia és Ausztria
kormánya is tiltakozott a tervezett csomag ellen, ők csak hitelekkel
lennének hajlandóak segíteni. A bizottság újjáépítési terve nagyon hasonlít
Németország és Franciaország múlt heti közös javaslatára, amely 500
milliárd euró értékű vissza nem térítendő támogatást célzott meg a
válságkezeléshez.

https://hu.euronews.com/2020/05/27/750-milliard-euros-gazdasagi-csomagotjavasol-a-bizottsag
2020.05.27



Tovább lazítanának az osztrákok, enyhítene a koronavírus-fertőzés
visszaszorítása érdekében bevezetett korlátozásokon Sebastian Kurz
osztrák kancellár: A valóság az, hogy az ausztriai tartományokban eltérő a
koronavírus-járvány alakulása - közölte kedden Kurz. Kifejtette: vannak
olyan tartományok, ahol már több napja egyáltalán nincs új fertőzött,
másutt pedig még előfordulnak új esetek. Minél eltérőbb a helyzet a
különböző tartományokban, annál nagyobb igény van a helyi
szabályozásokra - tette hozzá.

https://mfor.hu/cikkek/makro/tovabb-lazitananak-az-osztrakok-.html
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2020.05.26



Június közepétől átjárhatóvá válnak Szlovákia, Magyarország, Csehország
és Ausztria közös határai: Először Alexander Schallenberg oszrák
külügyminiszter, majd Ivan Korčok (SaS), a szlovák diplomácia vezetője
jelentette be, hogy június közepén megnyílhatnak a határok Ausztria,
Szlovákia, Csehország és Magyarország között. Schallenberg ugyanakkor
hangsúlyozta, az egyes országok kormányaitól függ, hogy egyszerre
válnak-e átjárhatóvá az említett országok határai.

https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/05/25/junius-kozepetol-atjarhatovavalnak-szlovakia-magyarorszag-csehorszag-es-ausztria-kozos-hatarai/
2020.05.25



Négy uniós ország szembemegy a német-francia helyreállítási alappal:
Ausztria, Svédország, Dánia és Hollandia alternatív javaslatot nyújtott be a
koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak ellensúlyozására a
hét elején ismertetett, német-francia kezdeményezésű helyreállítási
alappal szemben – írta a dpa német hírügynökség szombaton.



A magukat takarékos négyeknek nevező országok egy olyan rendkívüli
alap létrehozását javasolták két évre, amely olcsó hitelekkel lendítené fel a
koronavírus hatásait szenvedő európai gazdaságot. A pénz – amelynek
összegét nem pontosították – az Európai Bizottság pénzpiaci
közvetítésével kerülne a tagállamokhoz alacsony kamatozású hitelek
formájában. A hiteleket a gazdaság és az egészségügy jövőbeli
ellenállóképességének javítására, illetve gazdasági újjáépítésre lehetne
fordítani.A négy ország megerősítette: ellenzi a német-francia javaslatot,
amely az adósságok közösségi megosztásával és az uniós költségvetés
emelkedésével járna.

https://nepszava.hu/3079165_negy-unios-orszag-szembemegy-a-nemet-franciahelyreallitasi-alappal
2020.05.22



Ausztria maximális biztonságot és maximális szórakozási lehetőségeket
kínál a nyári szabadság eltöltéséhez a belföldi turistáknak, valamint
azoknak a külföldieknek, akik a járványhelyzet szempontjából szintén
biztonságos országokból érkeznek - jelentette ki Sebastian Kurz kancellár
csütörtökön Bécsben egy sajtótájékoztatón.

https://infostart.hu/kulfold/2020/05/21/uzent-a-turistaknak-az-osztrak-kancellar
2020.05.21



EU: vita a helyreállítási alapról:Bár Angela Merkel és Emmanuel Macron
hétfőn bejelentett gazdaságélénkítő javaslata elnyerte több EUtisztségviselő tetszését, a tagállamok vezetői közül nem mindenki van
elragadtatva a tervezettől. A német kancellár és a francia elnök 500
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milliárd eurós (180 ezer milliárd forint) helyreállítási alapot javasol a
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására.


Sebastian Kurz osztrák kancellár úgy foglalt állást, cél, hogy a lehető
leghatékonyabb eszközökkel segítsék az európai gazdaság fellendítését, a
járvány által leginkább sújtott országok, Olaszország, Spanyolország vagy
Franciaország talpra állítását, de a segítséget kölcsönök formájában
kellene nyújtani. Kurz egy nyilatkozatában azt is mondta, hogy a másik
három országgal együtt ellenjavaslaton dolgoznak, a helyreállítási alap
koncepciója tehát igencsak megosztja az uniót. Az ír gazdasági miniszter
szerint ez az, amire a legkevésbé van szükség a mostani helyzetben.

https://hu.euronews.com/2020/05/20/eu-vita-a-helyreallitasi-alaprol
2020.05.20



Tetszik Brüsszelnek Merkel és Macron terve: Az Európai Bizottság
üdvözölte Emmanuel Macron és Angela Merkel javaslatát egy
ötszázmilliárd eurós gazdaságvédelmi csomag felállításától. A francianémet terv értelmében az Európai Bizottság venne fel pénzt a piacokról,
ez adná az újjáépítési alap nagy részét.



Az osztrák kancellár, Sebastian Kurz viszont azt hangsúlyozta, ők a
továbbiakban is csak hitelekkel segítenék a bajba jutott országokat. Még
sok részletet kell kidolgozni.



Június 15-től nemcsak az osztrák, de a cseh és a szlovák határ is
megnyílhat a magyarok előtt: Magyarországot is beveheti Ausztria,
Csehország és Szlovákia a három ország között alakuló „miniSchengenbe”, amelynek keretében az osztrákok három velük határos
visegrádi országgal szemben is megnyitnák a határokat és fokozatosan
megszüntetnék a határellenőrzést – erről beszélt az osztrák
külügyminiszter cseh és szlovák kollegáival való egyeztetéseit követően
kedden.

https://azonnali.hu/cikk/20200519_junius-15-tol-nemcsak-az-osztrak-de-a-csehes-szlovak-hatar-is-megnyilhat-a-magyarok-elott

https://hu.euronews.com/2020/05/19/tetszik-brusszelnek-merkel-es-macronterve

2020.05.19



Ausztriában katonák dolgoznak a postán: Katonák helyettesítik
Ausztriában a karanténba helyezett postai dolgozókat. A Bécshez közeli
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Hagenbrunn városkában található postai szortírozó összes alkalmazottját,
mintegy háromszáz embert küldtek karanténba, miután kiderült, hogy a
munkatársak közül hetvenkilencen megfertőződtek koronavírussal.


Az osztrák honvédség hétvégén fertőtlenítette a teljes területet. Az
épületek fertőtlenítése az egyik fő feladatunk. Egyedül a nagysága jelent
kihívást, az nem számít, hogy milyen jellegű épületről van szó. Hétfő
reggeltől újra beindult a szortírozó csarnok működése, és a várva-várt
csomagok is eljutnak címzettjeikhez – mondta a honvédségi egység
parancsnoka, Jürgen Schlechter.

https://hu.euronews.com/2020/05/18/ausztriaban-katonak-dolgoznak-a-postan
2020.05.18



Ausztria: újból megnyitnak az éttermek és bárok: Minimális bevétel vagy
akár semmi, és nagy bizonytalanság - az elmúlt hetek mérlege a bárok és
éttermek számára Ausztriában is. De csaknem két hónap elteltével újból
megnyitottak a vendéglátó-helyiségek pénteken.



Az osztrák koronavírus tilalma éjfélkor ér véget: Ausztria ideiglenes tilalma
a rövid távú értékesítésre a bécsi tőzsdén, amelyet márciusban vezettek
be annak érdekében, hogy megvédjék azt a koronavírus okozta labilitástól,
éjfélkor járt le, és nem hosszabbítják meg - jelentette ki a Pénzügyi
Hatóság hétfőn. „A rövid lejáratú eladások korlátozásai jelentősen
hozzájárultak a piaci irracionális túlzott reakciók korlátozásához és a
befektetők bizalmának megőrzéséhez az osztrák pénzügyi piac
stabilitásában” - nyilatkozta az FMA nyilatkozata.

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-shortsellingaustria/austrian-coronavirus-ban-on-short-selling-ends-at-midnightidUSV9N28602A

https://hu.euronews.com/2020/05/15/ausztria-ujbol-megnyitnak-az-ettermekes-barok

2020.05.15



Az osztrák kulturális miniszter felmod: A kulturális ifjúsági miniszter
távozott a színházi rendezők és az előadóművészek nyomására, mivel a
kulturális helyszínek újbóli megnyitására nem volt sürgősség, még akkor
sem, ha a lezárást megkönnyítették.



Az éttermek és bárok ma újból megnyílnak, új higiéniai
iránymutatásokkal. Az ágazatot sok veszteség érte a határok lezárása és
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bezárása következtében, a veszteség 63% -a a tavalyi bevételeknek.
Adókedvezményeket júliusra terveznek.
https://metropole.at/coronavirus-in-austria/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-austria-politics/austriasjunior-minister-for-culture-first-to-quit-over-coronavirus-fall-out-idUSKBN22R1EH

2020.05.14

2020.05.13



Ausztria június közepén nyitja újra határait Németország felé: Június 15én nyitja meg újra teljesen határait Ausztria Németország felé. A nyitás két
szakaszban történik: az első most pénteken kezdődik, amikortól már csak
szúrópróbaszerű ellenőrzések lesznek a koronavírus-járvány miatt lezárt
átkelőkön.



A Bajorország és Ausztria között ingázók és a helyi lakosok előtt pedig
már szerda reggel megnyitottak több kisebb átkelőhelyet - írta a Die
Presse az APA osztrák hírügynökségre hivatkozva.



Sebastian Kurz osztrák kancellár kedden telefonon egyeztetett Angela
Merkel német kancellárral - úgy tudni, Berlinben a szerdai kormányülésen
döntenek a további intézkedésekről. Az osztrák kormány további nyitási
menetrendet készít elő Svájccal, Lichtensteinnel és több kelet-európai
országgal arra az esetre, ha a szóban forgó helyeken is sikerül kontroll alá
vonni a fertőzések számát. Ausztriában az idegenforgalom adja a GDP
több mint egytizedét, a vendégek csaknem negyven százaléka német
állampolgár. Elisabeth Köstinger idegenforgalmi miniszter már hetekkel
ezelőtt felvetette, hogy a küszöbön álló nyári szezonban beengedne
németeket az országba, hogy így mentse az alpesi ország turizmusát a
teljes összeomlástól. Az egészségügyi minisztérium azonban nem értett
egyet a tervvel még úgy sem, hogy Köstinger külön hangsúlyozta: minden,
Ausztriába érkező utazón elvégeztetné a koronavírus-tesztet gyakorlatilag ez lenne az ország területére való belépés feltétele.



https://hu.euronews.com/2020/05/13/junius-kozepen-nyitjak-ujra-azosztrak-nemet-hatart

A Reuters szerint az osztrák-német határellenőrzés június 15-től teljesen
megszűnik. "Június 15-től megnyitható a Németország és Ausztria közötti határ" -
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mondta Köstinger az ORF osztrák állami rádióállomásnak.
https://www.agerpres.ro/politic-ex/2020/05/13/frontiera-dintre-germania-siaustria-va-fi-redeschisa-total-din-15-iunie--504275
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-austriagermany/austrian-german-border-to-fully-reopen-in-a-month-austria-saysidUSKBN22P0U0
Az euróövezet kötvényhozamai csökkennek, amikor az elővigyázzatosság less a fő
elv: Az Európai Unió várhatóan szerdán javasolja a határkorlátozások fokozatos
megszüntetését és az utazás lehetőségét az idegenforgalom fellendülése
érdekében, amely része az Európai Bizottság nem kötelező erejű ajánlásainak.
Az osztrák turisztikai miniszter szerint az Ausztria és Németország közötti határ
június közepétől újra megnyílik.
Az euróövezet inflációs várakozásai kedvező áron hét hetes mélypontra estek,
0,87% alá, a kulcsfontosságú piaci mutató szerint, miután az előző héten
alacsonyabb szélsőértéket mutattak.
https://www.reuters.com/article/eurozone-bonds/euro-zone-bond-yields-fall-ascaution-returns-idUSL8N2CV2C8
2020.05.12



500 millió eurós segélycsomagot kap az osztrák vendéglátóipar és
turizmus: 500 millió eurós segélycsomagot hirdetett az osztrák kormány a
vendéglátóipar és a turizmus talpra állítására, jelentette be Sebastian Kurz
kancellár hétfőn egy bécsi sajtótájékoztatón. A vendéglátás az osztrákok
lelkének, identitásának a része, jellegzetessége az országnak — mondta
Kurz. A kancellár arról is beszélt, hogy az ágazat számára nagy kihívást
jelentett a koronavírus-járvány. Emlékeztetett arra, hogy a részmunkaidős
foglalkoztatással munkahelyeket mentettek meg; a nyitvatartási
korlátozások idején pedig az állam magára vállalta a működési költségek
75 százalékát.



Kurz felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a nyitást követő időszak
sem lesz könnyű a vendéglátósoknak és a turizmusban dolgozóknak, a
forgalom ugyanis nem áll helyre egyik pillanatról a másikra.



Ausztria: a járvány már hatással van a bűnözési statisztikára: A
koronavírus már most összezavarta a későbbi időszakra vonatkozó
bűnözési statisztikát - jelentette ki Karl Nehammer osztrák
belügyminiszter pénteken, hazájának 2019-es bűnözési statisztikáját
ismertetve.
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http://hir6.hu/cikk/155439/ausztria_a_jarvany_mar_hatassal_van_a_bunozesi_st
atisztikara

https://24.hu/fn/gazdasag/2020/05/11/koronavirus-ausztria-mentocsomag/

2020.05.11



Nagykövetsége közreműködésével Ausztria egy speciális folyosót hozott
létre Romániából, így a munkavállalók - megfelelő igazolások, és negatív
vírusteszt birtokában - átutazhatnak Magyarországon, hogy eljussanak
munkahelyükre.



Az osztrák hatóságok már az előző hétvégére kérték az első "ápolóvonat"
indítását, de a román közlekedési minisztérium csak néhány napja hagyta
azt jóvá.

https://hu.euronews.com/2020/05/11/kulonvonat-bukarestbol-becsbe
2020.05.08



Európa versus koronavírus - Ausztria és az út a "normalitáshoz": Az osztrák
egészségügyi rendszer minősége és a polgárok önfegyelemének szintje
lehetővé tette az ország számára, hogy kiszorítsa a fertőzés görbéjét és
korlátozza a Covid-19-hez kapcsolódó halálesetek számát. "Ennek oka,
hogy gyorsabban és szigorúbban reagáltunk, mint más nemzetek, és így
most lehetőségünk van gyorsabban kijutni a válságból." Sebastian Kurz, az
osztrák kancellár amikor bemutatta Európa első válságkezelési tervét,
ígéretet tett az „új normális ország” történő fokozatos átállásról.



Alább, az Ausztriában jelenleg hatályban lévő intézkedések összefoglalása,
ahogyan azokat bejelentették:
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2020. május 8 .:

Az Egészségügyi Minisztérium közzétette az éttermek és bárok vendégeinek szóló
iránymutatásokat Ezek a helyiségek május 15-én nyitnak meg.



Ennek értelmében: egy asztalnál legtöbb négy felnőtt ülhet, plusz
gyermekek, az asztalok közötti 1 m távolságot be kell tartani, saját só, bors
és cukor adagolót kell vinni, ugyanis az éttermek nem tehetik ki az
asztalokra ezeket. A helyiségbe be- és kimenet, valamint a mosdóba
menet maszkot kell viselni. Javasolt asztalt foglalni előzetesen.



Az Oktatási Minisztérium rendeletet tett közzé, amely meghatározza az
iskolákra vonatkozó szabályokat. Például legfeljebb 18 tanuló
megengedett osztálytermenként, a zeneórák ének nélkül zajlanak, a
délutáni tanítás pedig 14 évesnél idősebb középiskolások számára
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lehetséges.


A coronavírus-járvány kezdete óta először kevesebb mint 100 ember van
intenzív ellátásban osztrák kórházakban. A COVID-19-sel aktívan fertőzött
osztrák emberek száma 1430-ra esett vissza, nagyjából ugyanannyi, mint
március közepén. Az Austrian Airlines azt tervezi, hogy 2023-ig 1100
munkahelyre csökkenti a jelenlegi 7000 alkalmazottak számát, feltéve,
hogy az osztrák kormány továbbra is megállapodást talál a légitársaság
kimentésére (878 millió eurós támogatási csomag van a munkálatokban).

https://metropole.at/coronavirus-in-austria/

2020.05.07



https://www.institutmontaigne.org/en/blog/europe-versus-coronavirusaustria-and-road-new-normal



Ausztria lazít a beutazási szabályokon: Ausztria karanténba zárja az
újonnan érkezőket, hacsak nem nyújtanak be egy friss negatív
koronavírus-leletet. A bécsi reptéren kétszáz euróért csinálnak tesztet.



Egy osztrák EP-képviselő, Lukas Mandl azt mondta, ezentúl ez lesz az új
norma. Mint mondta, ez valóban sokba kerül, de az utazóknak ezentúl ezt
is bele kell számítaniuk az utazási költségekbe. Amíg a járvány nem ér
véget, és amíg nincs más megoldás a fertőzésre, addig ez a megfelelő
Ausztria számára, és pillanatnyilag az ország járványügyileg jobban áll sok
másik államnál.

https://hu.euronews.com/2020/05/06/ausztria-lazit-a-beutazasi-szabalyokon
2020.05.06.

2020.05.05.



A bécsi reptéren pénzért bárki csináltathat koronavírus-tesztet: A bécsi
nemzetközi repülőtéren már nemcsak az utasok, hanem bárki
elvégeztetheti magán a koronavírus-tesztet. A vizsgálat 190 euró, aki ezt
kifizeti, 2-3 órán belül igazolást kap arról, hogy nem fertőzött. Ha a tesztje
pozitív, ezt azonnal jelentik a hatóságoknak, és kezdődik a két hét
karantén. Ez elsősorban azoknak éri meg, akik külföldről érkeznek, és
nincs papírjuk arról, hogy nem fertőzöttek. Az osztrák főváros repülőtere
honlapján minden részletre kiterjedő tájékoztatást ad a náluk elérhető
koronavírus-tesztről.



https://hu.euronews.com/2020/05/05/a-becsi-repteren-penzert-barkicsinaltathat-koronavirus-tesztet



A második világháború óta először tartalékos katonákat mozgósított az
osztrák védelmi minisztérium. A háromszáz, behívót kapott tartalékos egy
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bécsi helyőrségben jelentkezett hétfőn. Egészségügyi kiképzésük után
Burgenlandba, a magyar határra, illetve fővárosi nagykövetségek
biztosítására vezénylik őket. A kivezényelt katonák küldetése hétfőn
megkezdődött, befejezésének dátumát nem tartalmazza az osztrák
védelmi minisztérium rendelkezése. Ausztriában 15 597 koronavírus
fertőzöttet regisztráltak, és eddig 598-an haltak meg a betegség
következtében.


Soha nem voltak még ennyien munka nélkül Ausztriában: áprilisban 571
477 ember volt munkanélküli. Az egy évvel ezelőtti adathoz képest ez 58,2
százalékos emelkedést jelent. A foglakoztatás minden korcsoportban,
gazdasági ágban és az összes tartományban egyaránt csökkent. A
betöltetlen álláshelyek száma egyharmaddal, 53 846-ra csökkent.
Oktatásban 49 224-en részesültek a munkaképes korú polgárok közül, ez
24,2 százalékkal alacsonyabb a tavaly áprilishoz képest – közölte hétfőn az
osztrák munkaügyi hivatal.



A nyilvánosságra hozott adatok szerint a csúcs április 13-án volt, akkor 588
ezren voltak munka nélkül. Az osztrák kormány eközben gőzerővel
dolgozik a rövidített munkaidős foglakoztatáson. Christine Aschbacher
munkaügyi miniszter elmondása szerint május 1-én 104 ezer ilyen jellegű
kérvényt nyújtottak be a munkavállalók és a munkáltatók, ebből már 91
460-at jóvá is hagytak. A rövidített foglakoztatás keretében az osztrák
szövetségi kormány fizeti a kieső munkaórák után járó bért, ez az
országnak 8,8 milliárd eurójába kerül, ez nagyjából 31 ezer milliárd
forintnak felel meg. Ausztriában eközben kiértékelték a társadalmilag
reprezentatív koronavírus-tesztek eredményeit. Ezek szerint az országban
legfeljebb 11 ezer SARS-CoV-2vel fertőzött ember lehet, akikről a
hatóságok még nem tudnak. Eddig összesen 15 ezer emberről
bizonyosodott be, hogy megfertőződtek, vagyis az esetek több mint felét
már felderítették.

https://hu.euronews.com/2020/05/04/osztrak-munkanelkuliek-nemetujrakezdok
2020.05.04.



Mostantól minden osztrák közintézményben kötelező a maszk: Csütörtök
este tette közzé az osztrák egészségügyi miniszter az enyhítési
rendelkezéseket, azok összes részletében. A már korábban nagy
vonalakban bejelentett lazítás péntektől életbe is lépett. A kijárási
korlátozások véget értek, a minimum egyméteres távolság megtartása
továbbra is kötelező. Új szabály a kötelező maszkviselés minden nyilvános,
zárt térben, vagyis az épületekben.
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A Rudolf Anschober által késő este nyilvánosságra hozott, hivatalos nevén
COVID-19-Lazítási Rendelet az alpesi országban március 16-óta érvényben
lévő rendelkezéseket váltja fel.



Az ún. kijárási korlátozások, amelyek megtiltották a nyilvános helyeken
való tartózkodást, véget értek, ahogyan az üzletekbe való, eddig tilos
belépés, illetve annak mikéntje sem érvényes mostantól.



Az eddigi, mindezeket csupán kivételes esetekben engedélyező
rendelkezéseket felváltó szabályok alapvetően már engedélyezik a
kimozdulást és a nyilvános helyek látogatását, azonban központi
korlátozás mellett. Vagyis, a velünk nem egy háztartásban élő
személyektől minimum egyméteres távolságot kell tartani, és minden
olyan helyen, ami zárt, gondoskodni kell az orr és a száj megfelelő
eltakarásáról, magyarán kötelező maszkot felvenni.



Bécsbe kezd visszatérni az élet: Egyre több üzlet nyit ki Bécsben, ahogy az
osztrák kormány elkezdte lazítani a koronavírus-járvány miatt bevezetett
kijárási korlátozásokat. Lassan visszatér az élet Bécs belvárosába is: a híres
bevásárló utca, a Mariahilferstraße is megtelt szombaton.

https://hu.euronews.com/2020/05/03/lazitanak-ausztriaban-becsbe-kezdvisszaterni-az-elet
https://hu.euronews.com/2020/05/01/mostantol-minden-osztrakkozintezmenyben-kotelezo-a-maszk

2020.04.30.



Ausztria: megszűnik a kijárási korlátozás: Ausztriában május 1-től
elhagyhatják otthonaikat az osztrákok, az utcán azonban legalább 1
méteres távolságot kell tartaniuk egymás között – jelentette be Rudolf
Anschober közegészségügyi miniszter.



Május 15-től megnyílnak az éttermek és kávézók, köztük a népszerű
bécsiek. Egy asztalnál legfeljebb négyen ülhetnek; az asztalok egymás
közötti távolság legalább 1 méter. Éttermi étkezéshez asztalt kell foglalni.
A személyzet szájmaszkot visel.



Módosítana a járványügyi törvényen az Osztrák Néppárt és a Zöldek
koalíciója. A parlament elé vitt reformtervezet - 2021 végéig - ún.
„átvilágító programokat” írna elő a járvány által különösen érintett régiók
beazonosítására, valamint lehetővé tenné "bizonyos csoportok" kizárását
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a nagyobb rendezvényekről.

2020.04.29.



A Szociáldemokrata Párt attól tart, hogy ez utóbbi alatt olyan személyek
értendők, akik nem hajlandók nyomkövető alkalmazásokat telepíteni
okoseszközeikre.



Az ellenzék komoly aggodalmakat fogalmazott meg a járványügyi törvény
reformjának tervezete miatt, amelyet a kormány minden előzetese
magyarázat és bejelentés nélkül vitt a Nemzeti Tanács elé. Az SPÖ, a
Szabadságápárt és a NEOS (Új Ausztria és Liberális Fórum) az egészségügyi
bizottságtól megfontolást kért, ám a kormány az ügy sürgősségére
hivatkozva ezt elutasítja. Az egészségügyi tárca hangsúlyozza, hogy az
"átvilágítás" egyebek mellett az idősotthonokban fennálló helyzettel
kapcsolatos tisztánlátás szempontjából is létfontosságú lenne. Nemcsak
intézményeket világíthatnak át hanem a lakosság bizonyos csoportjait,
vagy bizonyos szakmákban dolgozók csoportját. Az átvilágításon való
részvétel azonban önkéntes, annak eredményét pedig egy
"Screeningregister" nevű adatbank tárolja majd.



https://hu.euronews.com/2020/04/24/modositana-a-jarvanyugyitorvenyen-az-osztrak-kormany



https://hu.euronews.com/2020/04/30/zarlatoldas-magyarorszagtersegeben



Ausztriában fokozatosan megszüntetik a múlt hónapban a pandémiás
koronavírus következtében hozott szigorításokat. Rudolf Anschober
egészségügyi miniszter a bel- és külügyminiszterekkel folytatott közös
sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a jövő héten megszüntetik a
korlátozásokat, de az állampolgároknak kell követniük a társadalmi
intézkedéseket és 1 méter távolságot kell tartaniuk egymástól.



Anschober szerint az állampolgároknak arcmaszkot kell viselniük zárt,
nyilvános helyiségekben. Karl Nehammer belügyminiszter szerint
májusban legfeljebb 10 fő összejövetele megengedett, a temetés pedig 30
főnél nem több. Elizabeth Kostinger turisztikai miniszter szerint a
szállodák, állatkertek, strandok és turisztikai helyek május 29-én
megnyílhatnak.
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Elisabeth Koestinger osztrák turisztikai miniszter újabb lépésben
bejelentette, hogy az éttermek május 15-én nyitnak meg újra. Azoban
legfeljebb négy felnőttnek megengedett, hogy ugyanazon az asztalnál
üljön, és az egy méteres távolság szabálya továbbra is érvényes.



Az egészségügyi minisztérium szerint a jelenlegi fertőzési arány jóval egy
százalék alatt van, ami lehetővé teszi a gazdaság lassú, de újbóli
megnyítását. Kedden az osztrák egészségügyi minisztérium jelentése
szerint az országban 15 256 megerősített COVID-19 eset és 569 haláleset
volt.

https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/austria-ease-coronaviruslockdown-friday
https://www.aa.com.tr/en/europe/austria-to-gradually-lift-covid-19restrictions/1821716#

2020.04.28.



Csendesen ünnepelte Ausztria a köztársaság kikiáltásának évfordulóját: A
koronavírus-járvány miatt szerényen ünnepelte Ausztria a köztársaság
kikiáltásának 75. évfordulóját.



A koszorúzási ünnepségen a katonák az osztrák zászlót szimbolizáló pirosfehér-piros maszkban voltak. A koszorúzás után Sebastian Kurz kancellár
televíziós beszédében azt mondta, nem ígérheti, hogy hamarosan minden
visszatér a normális kerékvágásba, de a már felesleges korlátozásokat
igyekeznek minél hamarabb feloldani, a munkahelyeket pedig megőrizni.



Csütörtökön, április 30-án, éjfélkor (24:00) Ausztriában történő mozgásra
vonatkozó korlátozások lejárnak. További intézkedések, mint például a
másoktól 1 méteres távolság tartása a nyilvánosságban, maszkok viselése
az üzletekben és tömegközlekedésben történő utazás során, valamint a
higiénia fokozott figyelme továbbra is hatályban maradnak. Az éttermek
és bárok május 15-én reggel 06:00 órától este 23:00 óráig nyithatók újra.
A maszkok viselése kötelező lesz a személyzet számára.



Egyszerre nem lehet négynél több ember (plusz gyermekek) egy asztal
körül. A vendégeket kérjük, előzetesen foglaljanak helyeket, ahol
lehetséges. A szállodák, a turisztikai látványosságok és az uszodák május
29-én újból megnyílhatnak.
A bécsi játszótereket a jövő héten
hivatalosan újból megnyitják a városi kormányzatok.

https://metropole.at/coronavirus-in-austria/
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https://hu.euronews.com/2020/04/27/csendesen-unnepelte-ausztria-akoztarsasag-kikialtasanak-evfordulojat

2020.04.27.



Akár több mint kétszer annyi koronavírussal fertőzött ember lehet
Ausztriában, mint amennyiről a hivatalos adatok beszámolnak - derült ki
egy reprezentatív felmérésből, amelynek eredményét pénteken hozták
nyilvánosságra: Az Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztérium
megbízásából 1544 lakoson végezték el a koronavírus-tesztet
szúrópróbaszerűen. Arra voltak kíváncsiak, hányan estek át április elején
koronavírus-fertőzésen, anélkül, hogy tudomásuk van róla.



A felmérés eredményéből következtetéseket vonnak le arra vonatkozóan,
hogy az ország lakosságának mekkora hányada kaphatta meg a fertőzést idézi az MTI.



A hivatalos adatok szerint április 6-án 12 200 SARS-CoV-2-vírussal
fertőzöttet tartottak nyilván, közülük 3400-at gyógyultnak nyilvánítottak, a
halottak száma 220 volt.



Christoph Hofinger, az adatokat elemző SORA Intézet vezetője elmondta:
április elején jelentősen magasabb volt a fertőzöttek száma. Arra lehet
következtetni, hogy Ausztriában nagy valószínűséggel a lakosság 0,33
százaléka (28 500 fő) is megfertőződhetett, de akár a 67 400-at is
elérhette azoknak a száma, akik megkapták a vírust.



https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/koronavirus-baljos-felmeresausztriabol.704083.html



Bisera Turkovic boszniai külügyminiszter telefonon beszélt Alexander
Schallenberg osztrák külügyminiszterrel. Schallenberg miniszter
felajánlotta, hogy három legnehezebb Covid-19 beteget elviszik és kezelik
Ausztriában. A miniszterek továbbá arról beszélték, hogy Bosznia és
Ausztria milyen tevékenységeket folytattak a Covid-19 terjedésének
megakadályozására, valamint szó volt a jövőbeni tevékenységeikről is.

http://ba.n1info.com/English/NEWS/a428763/Austria-offers-to-treat-three-mostdifficult-Bosnian-Covid-19-cases.html
2020.04.24.



Május 2-tól kezdve hetente egy speciális vonat szállít egészségügyi
gondozókat Ausztriába: Az osztrák időskorúak gondozási rendszere, akik
nem tudnak kijárni, alapvetően a román ápolókra épül.



Ausztria a következő hónapban újból megnyitja az iskolákat: pénteken
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bejelentették, hogy a legtöbb diák május 18-án tér vissza az iskolába, és az
osztályok két csoportra osztják, a csoportok külön, a hét különböző
napjain vannak beosztva tanórákra.


Módosítana a járványügyi törvényen az osztrák kormány: Módosítana a
járványügyi törvényen az Osztrák Néppárt és a Zöldek koalíciója. A
parlament elé vitt reformtervezet - 2021 végéig - ún. „átvilágító
programokat” írna elő a járvány által különösen érintett régiók
beazonosítására, valamint lehetővé tenné "bizonyos csoportok" kizárását
a nagyobb rendezvényekről. A Szociáldemokrata Párt attól tart, hogy ez
utóbbi alatt olyan személyek értendők, akik nem hajlandók nyomkövető
alkalmazásokat telepíteni okoseszközeikre.

https://hu.euronews.com/2020/04/24/modositana-a-jarvanyugyi-torvenyen-azosztrak-kormany

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/un-tren-special-va-transportasaptamanal-ingrijitorii-romani-in-austria-incepand-cu-2-mai-1296763

https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/austria-will-reopen-schools-splitclasses-next-month

2020.04.23.



Osztrák sípálya ellen indult eljárás: 5000 szeméyt teszteltek pozitívnak.



Hat héttel ezelőtt az osztrák Ischgl bárjaiban tömegek ugráltak, míg a
Covid-19 csendesen terjedt közöttük. Hazatérésük után 5000 személyt
teszteltek és pozitívnak bizonyultak. Ezen személyek regisztráltak egy
csoportos kereseti perre.

https://www.irishtimes.com/news/world/europe/class-action-lawsuit-launchedover-covid-19-ski-resort-1.4235393


Ausztriában hamarosan kinyithatnak azt éttermek és egyéb
vendéglátóhelyek, ha továbbra is ilyen ütemben javul a járványstatisztika.
De a közösségi távolságtartás szabályai első körben biztosan nem
változnak.

https://hu.euronews.com/2020/04/20/ausztria-nyitnak-az-ettermek-es-a-
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panziok-majusban


Hathetes abszolút látogatási tilalom után számos ausztriai idősotthon
vezetése enyhítene a szigoron mondván, a teljes izoláció pszichésen lehet
pusztító lakóikra nézve. Rudolf Anschober egészségügyi miniszter a hétfő
este tartott videokonferencián azt közölte: a következő napokban várja az
ajánlásokat, a lazítások lehetséges forgatókönyveinek beterjesztését,
amelyeket megfontolnak majd.



Salzburg városa azonban már eddig sem vár: a település vezetése szövetségi tartományi hatáskörben - május első hetében lazít a látogatási
tilalmon: a hat állami intézményben ún. látogató-boxokat állítanak fel,
egymástól plexivel elhatárolt helyiségeket.

https://hu.euronews.com/2020/04/21/latogato-boxokat-epitenek-hat-salzburgiidosotthonba
2020.04.22.



Ausztria: Minden üzlet és étterem májusban nyílik meg: Sebastian Kurz
kancellár azt állítja, hogy Ausztria folytatja a terveit, miszerint május
elején megnyitja az összes üzletet, május közepén pedig az éttermeket.
Kurz elmondta kedden, hogy a koronavírusfertőzések továbbra is
csökkennek, így a kormány tovább haladhat a már vázolt újbóli megnyitási
tervvel. A kormány kéthetes időközönként felülvizsgálja a helyzetet, hogy
mindig legyen lehetősége a vészfék húzásához, ha erre szükség van.



Az iskolák várhatóan májusban kezdődnek meg, a vallási szolgálatok pedig
május 15-én folytatódnak.



A kormány azt is tervezi, hogy május 15-én megengedi a vendéglátóipar
újraindulását, maszkok viselésére kötelezve az alkalmazottakat.
Korlátozásokat írnak elő arra, hogy hány vevő lehet jelen egyidőben a
vendéglató egységben.

https://www.reddeeradvocate.com/news/covid-19-world-update-austria-plansmay-opening-of-shops-turkey-sets-eyes-on-june/

https://moldova.europalibera.org/a/covid-19-noi-m%C4%83suri-de-relaxareanun%C8%9Bate-de-austria/30569348.html

2020. 04.21.



Ausztria korai koronavírus-leállítása azt jelenti, hogy mostantól
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megkezdheti a korlátozások megszüntetését más országokkal szemben.


A múlt héten újra nyithattak a kiskereskedők, a barkácsáruházak és a
kertészeti áruházak, míg az osztrák múzeumok május közepétől
működhetnek újra.



Ausztriának február végén volt az első koronavírus-esete, és március 16án, röviddel Olaszország után kezdődött az országos lezárás. Volt egy
nagyon korai kormányzati beavatkozás, amely tényleg lezárta az egész
állami rendszert, ez az intézkedés nagyon szigorú volt, és az emberek
hozzászoktak.



Ausztriában közel 15 000 fertőzés és 470 COVID-19 haláleset történt.
Hétfőn az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 48 új
esetről és 9 halálos áldozatról számolt be. Az új napi fertőzések száma
március vége óta folyamatosan csökken.



A stratégia továbbra is az esetek nagyon korai felismerése, folyamatos
tesztelés, mindez a karantén mellett. Ezen túlmenően az ország
megkezdte például az öregotthonokban, kórházakban a kritikus vagy
szisztematikus fertőzéssel rendelkező munkavállalók tesztelését, hogy
valóban nagyon korán azonosítsák ezeket az embereket, és elkerüljék a
fertőzés terjedését a legsebezhetőbbekre, az idősekre.



Ausztria támogatta a mentőcsomagot a kitörés által leginkább sújtott
tagállamok számára, miközben ellenezte a kölcsönön vagy az
„eurókötvények” finanszírozását.



A mai konzervatív vezetésű Ausztria azt állítja, hogy fel kell függeszteni az
állami támogatási szabályokat, amelyek megakadályozzák az országokat
abban, hogy tisztességtelen előnyöket biztosítsanak a vállalkozások
számára.
https://www.competitionpolicyinternational.com/austria-wants-rulesuspension-of-eu-state-aid-during-covid-19/
https://www.euronews.com/2020/04/20/austria-begins-reopening-aftervery-early-and-very-harsh-lockdown




2020. 04.20.



Ausztria azt akarja, hogy az Európai Unió függessze fel az állami
támogatásokra vonatkozó szabályait, hogy Bécs támogatni tudja a
vállalatokat anélkül, hogy Brüsszeltől engedélyt kellene kérnie.
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Az új gazdasági támogatási eszközöket jóváhagyásra kell benyújtani
Brüsszelben, és gyakran összetett tárgyalások tárgyát képezik - a
felfüggesztés "jelentősen egyszerűsíti a folyamatot.



Ausztria azt tervezi, hogy letesztel 130 000 időskorú, gondozó otthnokban
élő lakost, valamint ezen otthonok személyzetét, hogy ezáltal is kivédje a
COVID „második hullámát”. Rudi Anschober egészségügyi miniszter
szerint az ország 918 időskorúak otthonában házában lesz tesztelés, ami
megkönnyíti majd a további intézkedéseket.



Ezek a tesztek majdnem megkétszerezik a 182.949 tesztet, amelyet az
ország eddig kilencmillió állampolgárán végeztek - ez a népesség mintegy
1,8% -a.



Ausztriában az új fertőzések aránya napi 0,9% -ra esett vissza ez a
legalacsonyabb arány Európában. A kormány engedélyezte a 4 300
négyzetméternél kisebb üzletek nyitását, a nagyobb boltok május 1-jén
fognak nyitni, ha nincs jelentős fertőzés-növekedés.



A miniszter szerint azonban az idős gondozásban levő személyek
letesztelése kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy ne következzen
be a fertőzés „második hulláma.



A már működő üzletek személyzetét szintén tesztelni kell.



Egy kötelező alkalmazást is javasoltak az emberek kapcsolattartásának
nyomon követésére - de erre a nyilvánosság és a média dühös választ
adott.



Ugyanakkor Ausztria nyáron megnyithatja határait azokból az országokból
érkező turistákanak, ahol sikerül az új koronavírust (Covid-19) ellenőrzés
alatt tartani - mondta Elisabeth Köstinger osztrák turisztikai miniszter.

https://www.brusselstimes.com/all-news/107086/austria-thinking-of-letting-intourists-this-summer/

https://www.thestar.com.my/news/world/2020/04/20/austria-wants-
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suspension-of-eu-rules-on-state-aid-for-coronavirus-crisis

https://www.theweeklysource.com.au/austria-planning-to-test-all-130000-agedcare-residents-plus-staff-for-covid-19-to-head-off-second-wave/

2020. 04.17.



Az elkövetkező hetekben a legfontosabb hangsúly a nyugdíj- és gondozási
otthonok személyzetének és lakosainak tesztelése lesz. Ez kb. 130 000
ember.

https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/austria-plans-to-test-all-retirementhome-residents-for-coronavirus
https://time.com/5822470/countries-lifting-coronavirus-restrictions-europe/



Ausztriában a többi országhoz viszonyítva viszonylag szigorú volt a
szabályozás: az emberek csak akkor hagyhatták el otthonukat, ha
nélkülözhetetlen munkavállalók voltak, ha olyan alapvető cikkeket kellett
vásárolniuk, mint élelmiszerek, vagy ha támogatást igénylő embereknek
nyújtottak segítséget.



A rendőrség járőrözött utcákat, parkokat és idegenforgalmi célpontokat,
és több mint 17 000 bírságot szabott ki.



A mobil tesztelést és a Covid-19 sürgősségi telefonszámot a világjárvány
kezdetétől a médiában széles körben reklámozták és népszerűsítették.



A tüneteket mutató embereknek azt mondták, hogy először hívják fel az
Osztrák Egészségügyi és Élelmezési Szolgáltatási Ügynökség által
működtetett ingyenes telefonos segélyvonalat, ahol egy szakértő
meghatározza, hogy szükséges-e a hívó fél tesztelése, és elküld egy mobil
egészségügyi szakértői csoportot, aki közvetlenül az embereknél otthon
végez teszteket.

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/coronavirus-austria-casescovid-19-hospital-lockdown-latest-a9466281.html
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2020. 04.16.



Április 14-től kezdve a kis üzlethelyiségek és a kézműves vállalkozások
nyitnak.



Rövid munkaidő, több váltás – csak pár példa a védelmi intézkedések
közül, amelyekkel a vállalatok működni fognak, ők a nagyobb biztonságért
és az elbocsátások ellen küzdenek.



Az Osztrák Szakszervezeti Szövetség (ÖGB) és az Osztrák Munkaügyi
Kamara (AK) támogatási csomagot szorgalmaztak a munkavállalók
számára, amelyet a szociális partnerek és a szövetségi kormány közösen
hoztak létre.



Sajnos nem minden munkáltató él a rövid munkaprogram csomag
lehetőségeivel. Körülbelül 600 000 munkavállaló vesztette el munkáját a
koronavírus miatt. A szakszervezetek a munkanélküli-ellátások növelésére
szólítanak fel. A nettó cserearányt, amely alacsony az OECD
összehasonlításban, 55-ről 70% -ra kell növelni, az előfizetési időszakot
három hónappal meg kell hosszabbítani.



A szakszervezetek már régóta egy milliomos-adó bevezetését
szorgalmazták a társadalmilag fontos projektek finanszírozására az
éghajlatvédelemtől az ápolásig és az oktatásig.



Az állami támogatásra szoruló részvénytársaságok (például rövid
munkaidőre jelentkezők) nem kaphatnak osztalékot egy évre. A
menedzser bónuszokat felére kell csökkenteni az előző évhez képest.

https://www.ituc-csi.org/austria-short-updates-on-the-covid



A Werner Kogler (Zöldek) sportminiszter bejelentette, hogy egyes
sporthelyszínek május 1-jétől nyitnak, például a tenisz, a golf, a lovaglás
és a lövészet. A hivatásos sportolók már április 20-án visszatérhetnek a
pályára.
https://metropole.at/coronavirus-in-austria/
2020. 04.15.



Megtörtént az első lépés a normalitás felé, a koronavírus-járvány
visszaszorítására irányuló ausztriai intézkedések hatásosak voltak, ezért
ismét kinyitottak a 400 négyzetméternél kisebb üzletek



A későbbiekben is a járvány alakulásának függvényében döntenek majd az
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óvintézkedések esetleges további enyhítéséről.


A válságot még nem sikerült leküzdeni, a kormány kidolgozott egy tervet
az üzletek, a vendéglátóhelyek lépésről lépésre történő megnyitására, de
ha a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adatok kedvezőtlenül alakulnak,
"meghúzzák a vészféket".



Továbbra is érvényben vannak az óvintézkedések, így a szájmaszk viselése
kötelező az üzletekben és a közösségi közlekedési eszközökön is, és a
kijárási korlátozást is be kell tartani.



A kormány eltökélt szándéka a gazdaság mielőbbi beindítása: egyre több
cég tér át a részmunkaidős foglalkoztatásra, hogy munkahelyeket mentsen
meg.



A 38 milliárd eurós segélycsomag pedig segíti őket abban, hogy
átvészeljék a válságot.



Az alpesi köztársaság eddig viszonylag jól teljesített: összesen 384
halálesetet jelentettek, a megerősített esetek napi növekedése
százalékban sokat csökkent és a kórházi esetek stabilizálódtak.



Május 1-jétől bevásárlóközpontok, nagyobb üzletek és fodrászok is
nyítanak.



A karantén minden hete Ausztria gazdasága számára az éves bruttó 0,53%
-át, azaz 2,1 milliárd eurót (2,3 milliárd dollárt) jelentett.

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-austria/austria-reopensthousands-of-shops-in-first-loosening-of-coronavirus-lockdown-idUSKCN21V25G
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/14/eu-countries-coronaviruslockdown-italy-spain
https://www.pymnts.com/coronavirus/2020/covid-19-update-austria-allowssmbs-reopen-harvard-implements-spending-freeze/
https://nationalpost.com/news/world/spain-austria-ease-lockdowns-but-whowarns-coronavirus-has-not-peaked

2020. 04.14.



Időközben több mint 7100 embert tudott az Osztrák kormány
biztonságosan visszahozni Ausztriába, 37 repüléssel 27 kontinensről, 5
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kontinensen.


Schallenberg külügyminiszter összefoglalta és bejelentette két további
sürgősségi járat programálását, április 8-án este Törökországból és április
10-én Új-Zélandból.



Az új-zélandi járattal egyúttal a visszatelepítő járatok fázisa is véget ért. A
helyi képviseleti hatóságok természetesen továbbra is mindenkit
gondoznak, aki a saját hibája miatt sürgősségi helyzetbe kerül.



Schallenberg külügyminiszter szintén foglalkozott az utazási korlátozások
kérdésével, és kijelentette, hogy néhány állam hosszabb időt vesz igénybe
a vírus elleni védekezésben, ezért továbbra is kockázati területnek
tekintik.



A koronával kapcsolatos utazási figyelmeztetés most 24 országra
vonatkozik.

https://www.bmeia.gv.at/dasministerium/presse/aussendungen/2020/04/aussenminister-schallenberg-wirlassen-niemanden-im-stich-der-unverschuldet-in-eine-notlage-geraet/
2020. 04.09.



Ausztria volt (az egyik) a Covid-19 kitörésének epicentruma Európában. Az
osztrák kormány határozott és gyors lépéseket tett a vírus terjedésének
korlátozására.



Most Ausztria az első euróövezeti ország, amely bejelentette a lezárási
intézkedések lazítását. Ha Ausztria kilépési stratégiája sikeresnek
bizonyul, akkor más országok is ezt követik.

https://think.ing.com/articles/austrias-covid-19-exit-strategy/
2020.04.08



Az osztrákoknak otthon kell maradniuk húsvét alatt.

https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/austrias-governmentpresents-covid-19-exit-schedule/

2020.04.07



Az osztrák kormány megháromszorozta a rendelkezésre álló
pénzeszközöket azon vállalatok számára, amelyek átmeneti politikákat
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vezetnek be a munkaidő csökkentésére annak érdekében, hogy enyhítsék
a koronavírus-válság pénzügyi terheit.


A program csökkentése kevesebb munkaidőt és automatikusan a fizetés
csökkentését jelent.



A jövedelem csökkentésével a munkavállaló veszteségét tehát a kormány
az új támogatási rendszerrel részlegesen ellensúlyozza. A munkaterv
csökkentése eddig mintegy 400 000 munkahelyet mentett meg
Ausztriában, péntekig mintegy 23 000 kérelmet nyújtottak be.

https://romania.europalibera.org/a/coronavirus-austria-%C8%99i-germaniapreg%C4%83tesc-planuri-pentru-relaxarea-izol%C4%83rii/30535100.html
2020.04.06.

A kormány bemutatja az ország újranyitásának tervét:

-ápr. 14.-el megnyílnak a kisboltok és a piacok
-a kijárási tilalom korlátozását meghosszabbítják április végéig
-május 1.-el minden bolt, bevásárlóközpont és fodrászat újra nyithatna
-legkorábban május közepétől az éttermek és szállodák újra nyithatnának
-iskolák május közepéig még zárva lesznek, érettségi meglesz ebben a
szemeszterben
-az egyetemi oktatás egész szemeszterben digitális marad
-a nagyobb rendezvények június végéig tiltva vannak



Tirol településein április 6-án megszüntették a karantént (a Paznaunvölgy, valamint a St. Anton am Arlberg és Sölden települések kivételével,
amelyek továbbra is karantén alatt állnak).



Ezeket az osztrák szintű szabályokat április végéig meghosszabbították.



Kis üzletek, barkácsüzletek és kertészeti központok április közepétől
nyithatók. A nagyobb üzletek és az összes többi kiskereskedő május 1jétől nyílik meg. A szállodák és más szállásadók május közepétől
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2020.04.06.
2020.03.30.

kezdődően több szakaszban nyithatók meg.
Életbe lép a rendelkezés, a boltokban való maszkviselésről.


A kormány bejelenti, hogy minden boltban vásárláskor maszkot kell
viselni, április 6.-al kezdődően. Ezeket a maszkokat ingyen biztosítják.
Megjegyzés, hogy ezt lehet kiterjesztik más helyszínekre is később.



2020.03.27.



2020.03.20.



2020.03.17.




Arról is beszél, hogy elvégeznek egy szúrópróba szerű tesztelést 2000
tettel, hogy megnézzék mennyire van elterjedve a vírus a lakosság
körében.
Rudolph Anschober miniszter bejelenti, hogy a járvány tetőzését április
közepe és május közepe közé várják.
A kijárási tilalom meghosszabbítása április 13.-ig. (Sebastian Kurz osztrák
kancellár közleménye)
A kisebb gyerekek is otthon maradnak, április 4.ig, egyelőre.
Zárnak a vendéglők, kávézók.

2020.03.15.



Gyülekezési tilalom, maximum 5 ember tartózkodhat egy helyen.

2020.03.12.



Az első koronavírusos halott, 69 éves volt, férfi.

2020.03.10.



2020.02.28.



2020.02.27.



2020.02.25.



Március 16.-ig időlegesen bezártak minden egyetemet. Kültéri
rendezvényeken a maximum 500 fő, beltéri rendezvényeken maximum
100 fő volt a megengedett.
Egy 15 éves fiú tesztje lett pozitív, ugyancsak Bécsben, előzőleg a
családjuk Lombardiában nyaralt.
Bécsben, egy 72 éves férfinak, akit már 10 napja influenzával kezeltek,
pozitív lett a tesztje.
Az első 2 beteg, egy 24 éves nő és egy 24 éves férfi, akik Lombardiában
fertőződtek meg.

Források:
https://www.thelocal.at/20200320/austria-extends-confinement-measures-until-april-13
https://www.thelocal.at/20200330/austria-to-force-all-supermarket-shoppers-to-wear-facemasks
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