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Kanselier Merkel heeft de Duitse bevolking woensdagavond in een tvtoespraak opgeroepen de situatie rond het coronavirus zeer serieus te
nemen en zich aan de nieuwe gedragsregels te houden. Het
bedrijfsleven zegde ze steun toe.
Kanselier Merkel lichtte in haar tv-toespraak woensdagavond de Duitse
maatregelen rond het coronavirus toe. De toespraak was te zien op de ZDF en de
ARD. De kanselier noemde de coronacrisis "de grootste uitdaging sinds de Tweede
Wereldoorlog". Het komt aan op solidariteit en discipline, benadrukte ze
meermaals, en "op eenieder, op ons allemaal". Doel van het Duitse beleid is de
verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te remmen zodat de
gezondheidszorg niet overbelast raakt, aldus de kanselier. Dat lukt alleen als het
publieke leven zoveel mogelijk wordt stilgelegd en mensen afstand tot elkaar
houden. En dat lukt alleen als iedereen het als zijn opgave ziet daaraan bij te
dragen, aldus Merkel. Ze kondigde geen nieuwe maatregelen aan. Lees meer over
de Duitse maatregelen in ons overzicht met veel gestelde vragen.
Het functioneren van de staat en de levensmiddelenverzorging is gegarandeerd,
zei Merkel, en ze riep mensen op niet in paniek te raken en niet te hamsteren. Dat
noemde ze zeer onsolidair. Het bedrijfsleven zegde ze toe dat de regering alles
doet om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden. Ze bedankte uitdrukkelijk
alle medewerkers in de zorg, maar ook kassamedewerkers en vakkenvullers in de
supermarkten. De epidemie toont aan hoe afhankelijk we van elkaar zijn, aldus
Merkel, maar laat ook zien "dat gemeenschappelijk handelen ons sterker maakt".
Lees meer bij tagesschau.de of bekijk de toespraak
Dinsdagavond kondigde Merkel na overleg met EU-regeringsleiders per direct een
inreisverbod aan voor niet-EU-burgers. Het verbod geldt 30 dagen, in de hele
Schengenzone van de EU. Duitse media berichten dat op de grootste luchthaven
van Duitsland in Frankfurt passagiers die net waren geland, werden
tegengehouden. Naar verwachting landen woensdag nog ongeveer 100 toestellen
van buiten de EU. De passagiers die niet uit de EU komen, worden opgevangen in
het transit-gedeelte en moeten terugvliegen. Lees meer bij Tagesschau
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Het Robert Koch Institut deed een indringende oproep aan alle burgemeesters en
andere lokale bestuurders om hun lokale Gesundheitsamt (vergelijkbaar met de
GGD) extra middelen en personeel beschikbaar te stellen zodat het
contactonderzoek bij besmettingen kan worden uitgevoerd. Maak zoveel mogelijk
geld vrij en plaats mensen van andere diensten snel over naar het
Gesundheitsamt, adviseerde directeur Lothar Wieler van het RKI. Artsen, klinieken
en ziekenhuizen riep hij op om snel te reorganiseren, samen te werken en zoveel
mogelijk IC-bedden en beademingsplekken te creëren. Burgers vroeg hij met klem
zich te houden aan de regels: zo min mogelijk sociale contacten, afstand houden
en thuis blijven bij symptomen. "Als dit niet lukt, dan is het mogelijk dat we over
twee tot drie maanden tot 10 miljoen besmettingen in Duitsland hebben", aldus
Wieler.
Wieler maakte duidelijk dat hij er rekening mee houdt dat deze pandemie-golf
twee jaar duurt. "Over twee weken zullen we zien of de huidige maatregelen
helpen de verbreiding van het virus af te remmen. Maar het moet ons allen
duidelijk zijn dat we nog veel langer onze handen vol hebben aan dit virus", aldus
Wieler. Bekijk de video op Der Spiegel
Na Volkswagen en Daimler heeft nu ook BMW laten weten dat de Europese
fabrieken worden stilgelegd. Volgens BMW wordt de productie niet voor 19 april
hervat.
De deelstaat Beieren heeft het eindexamen (Abitur) verschoven van 30 april naar
20 mei. Lees meer bij Süddeutsche Zeitung
Doordat Polen grenscontroles heeft ingevoerd, staan er lange ﬁles aan de DuitsPoolse grens. Woensdag heeft Polen een aantal extra grensovergangen
opengesteld die eigenlijk niet voor auto's zijn, om de ﬁles te doen verminderen.
Polen mogen het land nog in en moeten dan 14 dagen in quarantaine. Andere
nationaliteiten worden niet toegelaten. Vrachtverkeer wordt wel toegelaten. Lees
meer bij N-TV
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