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De Duitse regering heeft de corona-maatregelen verlengd tot na
Pasen. Bijna een half miljoen Duitse bedrijven hebben
arbeidstijdverkorting voor personeel aangevraagd. Lufthansa vraagt
voor 87.000 medewerkers arbeidstijdverkorting aan.
In overleg met de deelstaten heeft de regering de maatregelen die verspreiding
van Covid-19 moeten beperken, verlengd tot en met 19 april. "Een pandemie kent
geen feestdagen", zei Merkel. Lees meer over deze maatregelen op Duitslandweb
In totaal hebben tot nu toe 470.000 Duitse bedrijven arbeidstijdverkorting
aangevraagd voor (een deel van) het personeel. Ook de Duitse vliegmaatschappij
Lufthansa ziet zich daartoe genoodzaakt. Volgens Tagesschau vult het bedrijf de
uitkering aan tot 90 procent van het salaris. Lees meer bij Tagesschau
Het RKI meldde woensdag 67.366 besmettingen. 732 patiënten zijn in Duitsland
overleden, 149 meer dan gisteren. De deelstaat Beieren telt de meeste
besmettingen en overledenen. Lees meer bij RKI
Het Duitse ministerie van Gezondheidszorg waarschuwt op Twitter voor 1-aprilgrappen over het coronavirus. Die kunnen mensen onzeker maken en misbruikt
worden om valse informatie te verspreiden:

In der derzeitigen Situation bitten wir Sie darum, am 01. April diesen
Jahres auf erfundene Geschichten zu der Coronavirus-Thematik zu
verzichten. So kann die Gefahr minimiert werden, dass der Kampf
gegen das Virus durch Falschinformationen zum Thema erschwert
wird. pic.twitter.com/OEYShq6vJp
— BMG (@BMG_Bund) March 31, 2020
De bondsregering wil dat Duitse bedrijven snel overstappen op productie van
beschermingsmateriaal zoals mondkapjes. De regering stelt garanties en
kredieten beschikbaar voor bedrijven die deze investering willen doen, maakte
minister van Financiën Olaf Scholz dinsdag bekend. Lees meer bij Frankfurter
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Allgemeine Zeitung.
Ook kondigde Scholz woensdag samen met minister Altmaier van Economische
Zaken aan dat 2 miljard extra beschikbaar wordt gesteld aan Duitse startups. De
overheid is er veel aan gelegen dat de Duitse startups door de crisis komen. Lees
meer bij Tagesschau
Der Spiegel meldt dat de regering een advies bestudeert dat mondkapjes
meerdere keren kunnen worden gebruikt als ze tussentijds verhit worden. Dat zou
een tijdelijke maatregel zijn
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