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Het stadsbestuur van Berlijn richt op het Messegelände, het
beursterrein, een corona-ziekenhuis in met 1000 bedden.
De corona-kliniek moet over een maand klaar zijn en is bedoeld om de normale
ziekenhuizen te ontlasten. Het stadsbestuur hoopt met gepensioneerde
zorgmedewerkers en studenten het ziekenhuis te kunnen bemannen. Lees meer
bij RBB
De Duitse vliegmaatschappij Lufthansa schrapt vrijwel alle vluchten. Ook EUburgers mogen niet meer per vliegtuig of per schip Duitsland in komen, meldde
persbureau DPA woensdag.
Ischgl
In Baden-Württemberg, in de Ostalbkreis, lijkt zich een uitbraak te ontwikkelen,
veroorzaakt door mensen die van ski-vakantie in het Oostenrijkse Ischgl
terugkwamen. De brandweer heeft daar de passagiers van busreizen naar Ischgl
gebeld om ze te laten testen op corona, omdat Ischgl een belangrijke
besmettingshaard blijkt. Het duurt meer dan een week voor de testresultaten
bekend zijn. De afgelopen dagen zijn de aantallen besmettingen sterk gestegen in
de Ostalbkreis. Lees meer bij Tagesschau
Uitgaansverbod
In het Beierse Mitterteich is woensdag het eerste uitgaansverbod in Duitsland
verkondigd. Vandaag volgen twee naburige gemeenten. De Beierse ministerpresident Söder heeft gewaarschuwd dat hij een uitgaansverbod voor heel Beieren
gaat afkondigen als mensen elkaar blijven ontmoeten. Hij noemde expliciet:
kinderen niet met elkaar laten afspreken en niet afspreken met vrienden.
Defensieminister Kramp-Karrenbauer heeft aangekondigd dat het leger zich
voorbereidt op uitgebreide inzet in de coronacrisis. Ook een deel van de 75.000
reservisten zal worden opgeroepen, onder meer om de politie, de douane en de
zorg te ondersteunen.
Minister van Gezondheid Jens Spahn heeft laten weten dat donderdag ongeveer
tien miljoen ademmaskers worden verdeeld over de gezondheidsinstellingen in de
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verschillende deelstaten in Duitsland. De Duitse regering heeft ze centraal
ingekocht bij buitenlandse leveranciers. Dat was een hele zoektocht, laat de
minister weten. Tegenover journalisten zei Spahn dat de regering bij Bayer een
grote voorraad chloroquine heeft gereserveerd. Dat malariamiddel zou mogelijk
ook tegen corona kunnen worden ingezet. Lees meer bij RND en bij N-TV
Ook kondigde Spahn aan dat administratieve regels voor verpleeg- en
verzorgingshuizen tijdelijk opgeschort of versoepeld worden, zodat ze ook onder
crisisomstandigheden kunnen doorfunctioneren zonder dat kortingen of straﬀen
dreigen. Lees meer bij Süddeutsche Zeitung
Toespraak Merkel
Kanselier Merkel heeft de Duitse bevolking woensdagavond in een tv-toespraak
opgeroepen de situatie rond het coronavirus zeer serieus te nemen en zich aan de
nieuwe gedragsregels te houden. 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. Bekijk de toespraak
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