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De Duitse regering raadt af naar het buitenland te reizen als dat niet
dringend noodzakelijk is. Beieren heeft maandag de noodtoestand
uitgeroepen. Update 18.30 uur: Kanselier Merkel heeft
maandagmiddag bekend gemaakt dat veel winkels in Duitsland
worden gesloten.
(Update 18.30 uur) Kanselier Merkel heeft maandagmiddag bekend gemaakt dat
met de deelstaten is afgesproken dat veel winkels worden gesloten. Onder meer
supermarkten, banken, apotheken, drogisterijen, postkantoren, tankstations,
bouwmarkten, wassalons en de groothandel blijven wel open. Vakmensen zoals
loodgieters of monteurs kunnen blijven werken. Restaurants moeten om 18 uur
sluiten. Bijeenkomsten in gebedshuizen, muziekscholen en busreizen worden
verboden. Dierentuinen en attractieparken, seksclubs, gokhuizen en speeltuinen
worden gesloten. Lees meer over de maatregelen op de site van de bondsregering
Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas kondigde zondagavond strengere
reisadviezen aan. Duitsland raadt reizen naar het buitenland die niet strikt
noodzakelijke zijn af, zei hij. Het risico is groot dat een reiziger niet meer terug
naar Duitsland kan reizen. Steeds meer landen sluiten de grenzen, vaak zonder
vooraankondiging. Ook de meeste Duitse grenzen zijn sinds maandagochtend 8
uur gesloten. Goederen en grenspendelaars mogen nog wel passeren. De grens
met Nederland is nog open. Lees meer bij Tagesschau
De zuidelijke deelstaat Beieren heeft maandag de noodtoestand uitgeroepen,
heeft minister-president Markus Söder bekend gemaakt. Dat maakt een centrale
regie mogelijk, en dat is nodig voor de medische zorg en bijvoorbeeld de
verdeling van ademapparatuur, aldus Söder. Vanaf dinsdag 17 maart tot en met
19 april zijn alle theaters, bars, clubs, musea, sportverenigingen, restaurants etc.
in Beieren gesloten. Een beperkt aantal eetgelegenheden en kantines zijn alleen
nog van 6-15 uur open en mogen niet meer dan 30 mensen tegelijk toelaten.
Scholen en crèches zijn al gesloten. Lees meer bij BR en op de site van de Beierse
regering
De Noord-Duitse eilanden zijn voor onbepaalde tijd gesloten voor toeristen. De
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medische voorzieningen op de eilanden zijn niet berekend op een groot aantal
coronapatiënten. Lees meer bij NDR
Duitse toeristen die in het buitenland vast zitten, worden zoveel mogelijke met
speciale Lufthansa-vluchten teruggehaald. Lees meer bij Tagesschau
Het Duitse reisconcern TUI zegt alle reizen tot nader order af. De reisorganisatie
wil staatshulp aanvragen. Lees meer bij Tagesschau
Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus is in Duitsland van
zondag op maandag weer sterk gestegen. Maandagmorgen meldde het Robert
Koch Institut 4838 coronabesmettingen. In Duitsland zijn tot nu toe volgens dit
instituut twaalf mensen aan het virus overleden.
Reizen naar Duitsland
De Duitslandweb-redactie krijgt veel vragen over reizen naar Duitsland. Hier de
belangrijkste adviezen op een rij:
- Zowel de Nederlandse als de Duitse overheid raden reizen naar het buitenland
die niet noodzakelijk zijn af. Het risico is hoog dat je niet meer terug kunt
vanwege toenemende reisbeperkingen, uitvallende vluchten en per direct
ingevoerde quarantainemaatregelen. Zie voor updates over reizen naar Duitsland
de site van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken
- Duitsland heeft sinds maandag 16-3 zijn grenzen met Oostenrijk, Zwitserland,
Denemarken, Frankrijk en Luxemburg gesloten en grenscontroles ingevoerd. Een
uitzondering wordt gemaakt voor goederen- en woon-werk-verkeer (pendelaars).
Voor alle andere reizen geldt dat mensen een zwaarwegende reden moeten
hebben om uit een van deze landen Duitsland binnen te komen. Dat geldt ook
voor Nederlanders die uit een van deze landen via Duitsland terug naar Nederland
willen reizen. Wat zwaarwegende redenen zijn, bepaalt de controlerende politie
ter plaatse, laat het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken (BMI) op navraag
van Duitslandweb weten. "De politeambtenaren ter plaatse zijn ervaren in de
beoordeling van zulke gevallen, dat is hun dagelijks werk", aldus het
BMI. Reizigers met ziekteverschijnselen die op corona wijzen, kunnen worden
tegengehouden bij de grens. Zie voor voor actuele info de site van het BMI
- Steeds meer Duitse deelstaten sluiten naast scholen en crèches ook theaters,
musea, sportverenigingen, bars en clubs. Meer informatie vindt u op de websites
van de betreﬀende deelstaat, stad, regio of het betreﬀende evenement.
- Meer informatie over het aantal besmettingen in Duitsland (per regio) vindt u bij
het Robert Koch Institut (RKI). Leest u ook de FAQs van het RKI
Zie ook op Duitslandweb:
Corona in Duitsland: veelgestelde vragen
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