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Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is gestegen naar 57.298,
455 Covid-19-patiënten zijn overleden. Twee Nederlandse
coronapatiënten uit Zwolle zijn overgebracht naar ziekenhuizen in
Münster.
Het aantal corona-infecties in Duitsland is van zondag op maandag gestegen met
4.751 naar 57.298. Er zijn sinds zondag 66 covid-19-patiënten overleden,
waarmee het totaal aantal doden nu 455 is, meldt het Robert Koch Institut (RKI),
het Duitse RIVM. Lees meer bij het RKI
Twee ernstig zieke Nederlandse coronapatiënten uit Zwolle zijn zaterdag naar
Münster overgebracht om ruimte op de intensive care te maken. Het Isala
ziekenhuis in Zwolle verwacht de komende tijd een piek van nieuwe patiënten. De
Nederlanders liggen nu in de Universitätsklinikum Münster en het FranziskusHospital. Het is de eerste keer dat Nederlandse coronapatiënten in Duitsland zijn
opgenomen. Duitsland heeft afgelopen weekend ook ernstig zieken uit Frankrijk
en Italië opgenomen op Duitse IC's. Lees meer bij nieuwszender Antenne Münster,
WAZ.de en nos.nl
De Wirtschaftsweisen, een belangrijk economisch adviesorgaan van de Duitse
regering, zien een recessie in Duitsland als gevolg van de corona-epidemie als
onvermijdelijk. In het gunstigste geval daalt het bruto binnenlands product met
2,8 procent, in het ergste geval met 5,4 procent, voorspellen zij. Lees meer bij
tagesschau.de
Van de ongeveer 200.000 Duitsers die door de corona-epidemie in het buitenland
waren gestrand, heeft de Duitse regering er inmiddels 175.000 weer naar huis
gehaald. Lees meer op het liveblog van tagesschau.de
Viroloog en regeringsadviseur Christian Drosten vertelde maandag in zijn
dagelijkse podcast bij NDR dat de epidemie nu in een nieuwe fase is gekomen
omdat ouderen in verzorgingshuizen besmet zijn geraakt. Tot nu toe waren de
meeste corona-patiënten vrij jong. De ziekte kwam vooral via wintersporters naar
Duitsland, en die infecteerden weer vooral leeftijdgenoten. Maar nu zal de ziekte
zich onder ouderen verspreiden, en zal de sterfte oplopen, aldus Drosten. Lees
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meer bij NDR
Duitsland wil asielzoekers inzetten in de landbouw, om te helpen bij de oogst van
bijvoorbeeld asperges. Tienduizenden seizoensarbeiders uit Oost-Europa kunnen
door de gesloten grenzen niet in Duitsland werken. Lees meer bij
Redaktionsnetzwerk Deutschland
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