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In Duitsland mogen mensen nog maar met maximaal twee personen
samenkomen. Uitzonderingen zijn er voor gezinsleden en mensen die
samen in een huishouden leven. Dat hebben de regering en de
deelstaten afgesproken in een teleconferentie zondagmiddag, maakte
kanselier Merkel bekend. (Geactualiseerd om 17.35 uur)
Richtlijnen die zijn afgesproken tussen regering en deelstaten:
Burgers moeten contacten tot anderen tot een absoluut minimum reduceren
Afstand van 1,5 tot 2 meter
In het openbaar alleen nog met 1 persoon die niet tot het eigen huishouden
hoort
Hulp voor anderen, individuele sport, werk, boodschappen halen blijft
mogelijk
Groepen mensen, binnen of buiten, zijn onacceptabel
Horeca wordt gesloten, alleen afhaal blijft mogelijk
Diensten mbt lichaamsverzorging, zoals kappers en schoonheidssalons,
worden gesloten
Medisch noodzakelijke behandelingen blijven mogelijk
In alle bedrijven moeten hygiëne-maatregelen worden genomen
Deze maatregelen gelden twee weken
Dit wordt gecontroleerd en overtredingen worden bestraft
Merkel zei tegen de verzamelde pers zondagmiddag: Wat we kunnen doen is de
ziekenhuizen voorbereiden en ons eigen gedrag aanpassen. We reduceren het
openbare leven en de sociale contacten en we zorgen dat in het hele land
dezelfde regels gelden. "Vandaag stellen we vast: de allermeeste mensen hebben
begrepen dat het ook op hen aankomt." Merkel bedankt al deze mensen. "Zo
redden we levens." Meer over de richtlijnen op de site van de bondsregering
Het Robert Koch Institut (RKI) meldde zondagmorgen een afname van het aantal
nieuwe besmettingen met het coronavirus dat covid-19 veroorzaakt, maar dat
komt waarschijnlijk omdat een deel van de gevallen nog niet is gemeld.
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Het RKI meldde zondagmorgen 18.610 geinfecteerden, 1948 meer dan zaterdag.
Van vrijdag op zaterdag waren nog 2705 nieuwe gevallen gemeld. Volgens het RKI
hebben in het weekend niet alle GGD's (Gesundheitsämter) de gevallen bij hun
deelstaat gemeld en deze zullen dit dan maandag alsnog doen. In Duitsland zijn
tot zondag 55 mensen aan het virus overleden, volgens de cijfers van het RKI.
Cijfers per deelstaat bij het RKI
In Duitsland zijn veel meer geregistreerde besmettingen met corona dan in
Nederland, en toch is het aantal overledenen opvallend laag. Hoe dat komt is niet
met zekerheid te zeggen, en waarschijnlijk spelen meerdere factoren een rol,
maar experts denken dat in Duitsland relatief veel wordt getest, waardoor ook
mildere gevallen in de statistieken worden meegenomen. De gemiddelde leeftijd
van coronapatiënten is in Duitsland ook relatief laag, veel lager dan in Italië. Ook
dit kan komen omdat in Duitsland meer jongere mensen worden getest op het
virus. Lees ook onze veelgestelde vragen over corona in Duitsland
Verschillende wetenschappers en ook de Nationale Akademie der Wissenschaft
Leopoldina adviseren een drie weken durend uitgaansverbod. Wandelen moet wel
mogelijk blijven, net als boodschappen doen. Lees meer bij Tagesschau en bij Die
Zeit
Het Duitse leger is zondag bijgesprongen in de gemeente Heinsberg, NoordrijnWestfalen, waar de grootste uitbraak is. Het leger heeft apparatuur en materiaal
geleverd, afkomstig van de verschillende legerkazernes. Heinsberg had om de
hulp van de Bundeswehr gevraagd. Lees meer bij Süddeutsche Zeitung
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