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Kanselier Angela Merkel heeft dit weekeinde in een podcast om geduld
gevraagd. Het is te vroeg om te discussiëren over het versoepelen van
de maatregelen, zei Merkel vanuit haar thuisquarantaine. "Het
dagelijkse aantal nieuwe besmettingen geeft helaas nog geen
aanleiding de teugels te laten vieren en de regels te versoepelen."
De minister-president van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet spreekt zijn
partijvriendin Merkel in een interview in 'Welt am Sonntag' tegen. Hij vindt dat nu
al moet worden nagedacht en gediscussieerd over een exit-strategie uit de
contactbeperkingen. Zodat de medische, psychologische, ethische, economische
en politieke implicaties kunnen worden afgewogen.
Hoofd van Merkels kanselarij Helge Braun zei dat het criterium voor versoepeling
van de maatregelen de verdubbelingstijd van de nieuwe besmettingen is. Als het
tien dagen duurt voordat het aantal besmettingen verdubbelt, kunnen de
beperkingen versoepeld worden. Nu is dat nog minder dan zes dagen. Lees meer
bij Tagesschau
Cijfers
Ook Lothar Wieler van het Robert Koch Institut (RKI) waarschuwde dat het te
vroeg is om maatregelen te versoepelen. De piek van de epidemie is nog niet
bereikt. Het instituut geeft dagelijks om 24 uur de nieuwste cijfers van de coronaepidemie door. Zondag telde het RKI 52.547 besmettingen. 389 Covid-19patiënten zijn overleden. Lees meer bij het RKI
Koning Willem-Alexander
In een interview met Der Spiegel vertelt de eigenaar van Drägerwerk, een
producent van beademingsmachines uit Lübeck, dat hij is gebeld door koning
Willem-Alexander. Die vroeg hem of hij machines aan Nederland kan leveren. Lees
meer bij Der Spiegel
Wolfsburg
In een verpleeghuis in Wolfsburg zijn twaalf mensen overleden aan Covid-19.
Volgens het tehuis zijn 72 bewoners besmet. Het tehuis heeft nu twee
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afegescheiden gedeelten gecreëerd om de besmette en de niet-besmette
bewoners te scheiden. Lees meer bij NDR
Duitsland heeft de afgelopen dagen corona-patiënten overgenomen van Frankrijk
en Italië.

Alle sechs Patienten sind an Bord. Gemeinsam mit @SanDstBw geht es
nun zurück nach Köln. Die Patienten werde dort dann weiter in
verschiedene Krankenhäuser gebracht. @GermaniaItalia
#StrongerTogether #FuerEuchGemeinsamStark #COVID19
pic.twitter.com/BYC7ry9U21
— Team_Luftwaﬀe (@Team_Luftwaﬀe) March 28, 2020
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