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Duitsland heeft het aantal IC-bedden verhoogd van 28.000 naar
40.000. Op Duitse IC's liggen inmiddels 113 patiënten uit andere
EU-landen.
De Corona-maatregelen worden verlengd tot en met 19 april.
De Duitse regering maakt een uitzondering op de
inreisbeperkingen voor seizoensarbeiders.
Tot 40.000 seizoensarbeiders die in de Duitse landbouw werken, vooral uit OostEuropa, mogen naar Duitsland komen, groepsgewijs en met het vliegtuig. Ze
krijgen een gezondheidscheck en moeten twee weken op het landbouwbedrijf
worden geïsoleerd. Lees meer in het persbericht van het Landbouwministerie
IC-bedden
Duitsland heeft het aantal intensive care-bedden de afgelopen weken kunnen
verhogen van 28.000 naar 40.000. Dat meldt de Deutsche
Krankenhausgesellschaft, de Duitse ziekenhuiskoepel. Er zijn op dit moment nog
15.000 tot 20.000 IC-bedden vrij, zo'n 2000 bedden zijn bezet met Covid-19patiënten. Ook zijn er meer beademingsmachines bijgekomen: hadden eerst
20.000 IC-bedden zo'n apparaat, nu zijn het er rond de 30.000. Lees meer bij
tagesschau.de
Duitsland heeft 113 coronapatiënten uit andere EU-landen opgenomen op Duitse
IC's. Dat meldde minister van Buitenlandse Zaken Maas donderdag op twitter: 85
van hen komen uit Frankrijk, 26 uit Italië en 2 uit Nederland.
De Nederlandse minister van Gezondheid De Jonge zei woensdag in debat met de
Tweede Kamer dat hij een "wederkerige afspraak” met Duitsland wil maken om
elkaar te helpen zodra de eigen IC-capaciteit niet voldoet. Nederland wil het
aantal IC-bedden de komende dagen opschalen naar 2400, nog verdere
uitbreiding zou niet meer verantwoord zijn. De Duitse minister Spahn van
Gezondheid wil een verplicht nationaal verdeelsysteem voor IC-capaciteit. Tot nu
toe organiseren de deelstaten dit zelf. Grensoverschrijdende hulp zou dan
waarschijnlijk ook centraal worden georganiseerd, en niet meer zoals eerder deze
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week via directe bemiddeling met de deelstaten. Lees meer bij NRC.nl, nos.nl,
Aerztezeitung.de en tagesschau.de
Coronamaatregelen tot en met 19 april
In overleg met de deelstaten heeft de regering woensdag 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 de verlenging van
de maatregelen of beluister Merkels verklaring. Meer over de maatregelen op
Duitslandweb
Cijfers RKI
Het RKI, het Duitse RIVM, meldde donderdag 73.522 corona-besmettingen, ruim
6.000 meer dan woensdag. 872 patiënten zijn in Duitsland overleden, 140 meer
dan woensdag. De deelstaat Beieren telt de meeste besmettingen en
overledenen. Lees meer bij RKI
Noodhulp bedrijven op gang
De uitbetaling aan direct door de coronacrisis getroﬀen bedrijven in Duitsland is
op gang gekomen. Er is inmiddels rond de 1,3 miljard euro uitbetaald aan
ondernemingen die door faillisement worden bedreigd. In elf van de zestien
deelstaten zijn tot dinsdagavond meer dan 374.000 aanvragen voor directe
ﬁnanciële hulp goedgekeurd. Lees meer bij het liveblog van tagesschau.de en
het ministerie van Economische Zaken
Extreem-rechtse desinformatiecampagnes
De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst Verfassungsschutz waarschuwt voor
rechts-extremisten die de coronacrisis "in grote omvang" willen gebruiken om het
gezag van de Duitse overheid te ondermijnen. Ze plannen desinformatiecampagnes en de verspreiding van samenzweringstheorieën, aldus het hoofd van
de dienst Thomas Haldenwang woensdag. Zo worden bijvoorbeeld
"ondergangsscenario's ontworpen om instemming met radicale posities te
creëren". Lees meer bij Spiegel Online
Corona-app
Wetenschappers en tech-experts uit acht Europese landen werken aan een
corona-app die contacten van mensen met Covid-19 in kaart moet brengen. Ook
het Robert Koch Institut (RKI) is daarbij betrokken. De bondsregering hecht groot
belang aan de app, aldus een woordvoerder. Het Duitse kabinet en het RKI hopen
dat met de technologie, die nu in Berlijn wordt getest, corona-infectiesketens
duidelijk worden. De app is alleen zinvol als veel mensen er informatie mee delen,
maar gebruik ervan moet vrijwillig zijn. Lees meer bij tagesspiegel.de
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Viroloog Drosten overweegt zich uit media terug te trekken
Viroloog Christian Drosten van de Berliner Charite, adviseur van de bondsregering
en bekend van de dagelijkse NDR-podcast, overweegt zich uit de media terug te
trekken. Media ensceneren een strijd tussen virologen en berichten over een
almacht van de wetenschap, die beide niet aan de orde zijn, aldus Drosten. Ook
zei hij een e-mail te hebben ontvangen waarin hij verantwoordelijk wordt
gehouden voor de dood van de Hessische minister Schäfer. Drosten vermijdt tvoptredens zoveel mogelijk, zegt hij. Donderdag was hij wel weer te horen in de
NDR-podcast. Lees meer bij Berliner Morgenpost
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