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Duitsland plant miljardensteun aan ziekenhuizen en klinieken, melden
Duitse media. Het RKI heeft zaterdag 16.662 geregistreerde
besmettingen met het coronavirus in Duitsland gemeld. Ministerpresident Laschet van Noordrijn-Westfalen heeft een taskforce
opgericht voor crisismanagement in de Duits-Nederlands-Belgische
grensregio.
De Duitse regering wil ziekenhuizen en klinieken met drie miljard
euro ondersteunen, melden Duitse media. Omdat ziekenhuizen vanwege de
corona-epidemie eerder geplande behandelingen en operaties moeten afzeggen,
lopen ze inkomsten mis. Het extra geld moet voorkomen dat daardoor ﬁnanciële
problemen ontstaan. Duitse artsen waarschuwen dat de IC's in Duitsland binnen
enkele dagen hun grenzen bereiken. Ze verwachten de komende weken een
sprong in het aantal patiënten. Ook maken ze zich zorgen over een tekort aan
materiaal en medicijnen. Lees meer bij tagesschau.de
Het Robert Koch Institut (RKI) - het Duitse RIVM - heeft zaterdag 16.662
geregistreerde besmettingen met het coronavirus in Duitsland gemeld. Dat zijn er
2705 meer dan vrijdag. Het RKI meldt 47 doden. De Johns-Hopkins-University, die
wereldwijde coronacijfers bijhoudt, meldt andere getallen voor Duitsland: 19.848
besmettingen en 68 doden. Het verschil zit 'm volgens nieuwssite tagesschau in
het feit dat het RKI de gevallen doorgeeft die bij dit instituut zijn gemeld. Alle
gevallen moeten bij het RKI worden gemeld, maar er kan wat vertraging ontstaan
in deze keten. Hoe dat precies zit legt Tagesschau uit. Lees meer in het liveblog
van tagesschau.de en bekijk de cijfers van het RKI en de Johns-Hopkins-University
Minister-president Laschet van Noordrijn-Westfalen (NRW) heeft vrijdag de CrossBorder Task Force Corona in het leven geroepen voor crisismanagement in het
Duits-Nederlands-Belgische grensgebied. De task force moet ervoor zorgen dat de
drie landen beleid op elkaar afstemmen en beter informatie uitwisselen. Het gaat
daarbij vooral om het grensverkeer en om de beschikbaarheid van ICbedden. Duitse bestuurders in de regio trokken vrijdag aan de bel omdat ze bang
zijn dat dit weekeinde veel mensen de grens over zullen gaan om te winkelen in
de Nederlandse grensplaatsen. In Nederland zijn de meeste winkels nog open,
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terwijl in Duitsland alleen nog winkels voor de dagelijkse benodigdheden geopend
zijn. Lees meer over de task force op de site van de deelstaat NRW
Kritiek is er op de Beierse minister-president Söder, omdat hij zelfstandig voor
Beieren uitgaansbeperkingen heeft opgelegd. Mensen in de Zuid-Duitse
deelstaat mogen nu alleen nog met een goede reden hun huis verlaten. Ze mogen
nog wel naar hun werk, boodschappen doen, een luchtje scheppen of sporten,
maar niet gezamenlijk. SPD en Groenen vinden dat Söder dat niet alleen had
moeten besluiten. Ze willen dat de deelstaten, "zoals afgesproken", in overleg
met kanselier Merkel gezamenlijk optrekken. Na Söders besluit volgden andere
deelstaten met strengere maatregelen. Zondag bespreken de deelstaten samen
met Merkel nieuwe maatregelen om de uitbreiding van het coronavirus in te
dammen. Lees meer bij Süddeutsche.de en tagesschau.de
Lees meer op Duitslandweb over de maatregelen die de deelstaten afgelopen
week troﬀen
Zie ook op Duitslandweb:
Corona in Duitsland: veelgestelde vragen
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