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Tovább csökkent az aktív koronavírusos betegek száma Ausztriában; szerdán az egészségügyi
minisztérium jelentése szerint 1437 beteget tartottak nyilván.

Ausztriában összesen 15684 ember koronavírus-tesztje lett pozitív, közülük 13,639-en időközben
meggyógyultak. Az elmúlt 24 órában 20 új beteget diagnosztizáltak, a legtöbbet Alsó-Ausztriában,
illetve Bécsben. A betegek közül 418-an szorulnak kórházi kezelésre; az intenzívosztályon kezeltek
száma ugyanakkor száz alá csökkent; így már csak 97-en vannak, akiknek súlyos az állapotuk.
Ausztriában 608-an estek áldozatául a járványnak, illetve az annak szövődményeként fellépő
tüdőgyulladásnak.
Rudolf Anschober (Zöldek) egészségügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy a járvány kezdeti
időszakában az osztrákok többnyire más országokban fertőződtek meg koronavírussal; március 23-a
óta azonban az esetek több mint egyharmadában a vírus okozta megbetegedés idősotthonokban
vagy ápolást nyújtó intézményekben, gondozóházakban terjedt, érintve a lakókat, a munkatársakat,
valamint a velük közös háztartásban élőket. A tárcavezető arról is beszámolt, hogy az
idősotthonokban eddig 24 000 esetben végezték el a koronavírus-tesztet. Hangsúlyozta: sikerült
megvédeni az idősotthonok lakóit, a halálesetek száma ugyanis az év első negyedében nem
emelkedett jelentősen az előző év azonos időszakához képest.
Az enyhítések részeként hétfőtől ismét lehet látogatni az idősotthonok, illetve az ápolási otthonok
lakóit. Anschober a "biztonság és szabadság" közötti kompromisszum fontosságát hangsúlyozta. Az
egészségügyi minisztérium szigorú óvintézkedéseket rendelt el, így a látogatóknak előzetesen
időpontot kell egyeztetniük, és csak egy meghatározott ideig maradhatnak. A találkozás lehetőség
szerint a szabadban történik, a látogatók csak egyenként érkezhetnek, szájmaszkot kell viselniük; és
hat év alatti gyermeket csak kivételes indokkal vihetnek magukkal.
Daniela Schmid, az osztrák táplálkozás-biztonsági ügynökség (AGES) osztályvezetője ismertette, hogy
több olyan fertőzési gócpontot azonosítottak, amelyek nyugdíjas- és idősotthonokhoz, illetve ápolási
otthonokhoz kapcsolódtak; ezekben az intézményekben 1127-en fertőződtek meg koronavírussal.
Több olyan gócpontot is azonosítottak ugyanakkor, amelyek különböző szabadidős tevékenységekhez
kapcsolódtak; ezeken a helyeken 370-en kapták el a koronavírust.
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