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Minister Seehofer wil ook beperkingen aan grens met Nederland.
Grote Duitse bedrijven, Volkswagen voorop, gaan voor de Duitse
regering materiaal inkopen voor de zorg.
De Duitse regering wil toestaan dat bedrijven uit de concert-,
event- en reisbranche tegoedbonnen in plaats van geld terug
geven bij annuleringen.
Duitsland zoekt oplossingen voor de naar schatting
honderdduizenden zorgmedewerkers uit Polen.
Minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken wil volgens informatie van Der
Spiegel ook aan de Nederlandse grens controles invoeren. Alleen wie een geldige
reden heeft, mag dan nog de grens oversteken. Goederenverkeer en mensen die
voor werk naar Duitsland moeten, zijn dan wel toegestaan. Het voorstel van
Seehofer wordt volgens Der Spiegel maandag in het Duitse crisiskabinet
besproken. Lees meer bij Der Spiegel
Omdat de aankoop van beschermingsmateriaal voor de zorg via de inkoopafdeling
van Defensie en Financiën niet snel genoeg op gang komt, heeft het crisisteam
van de regering de strategie veranderd, schrijven Duitse media. De regering geeft
grote Duitse bedrijven met goede contacten in China, zoals Volkswagen, BASF,
Lufthansa en Otto, opdrachten om materiaal in te kopen. Die bedrijven kennen de
productieketens en de leveranciers en hebben goede persoonlijke contacten,
tekent de Süddeutsche Zeitung uit regeringskringen op. Bedrijven als Siemens en
Volkswagen hebben al voor hun eigen deelstaten ingekocht, maar gaan dit nu dus
ook voor de bondsregering doen. Lees meer bij Süddeutsche Zeitung
Het Robert Koch Institut (RKI) heeft vrijdag 79.696 bevestigde besmettingen met
Covid-19 gemeld. In Duitsland zijn tot nu toe 1017 besmette patiënten overleden.
RKI-directeur Lothar Wieler denkt dat het aantal daadwerkelijke sterfgevallen
hoger is, omdat niet iedereen die bijvoorbeeld thuis of in een tehuis overlijdt, kan
worden getest op het virus. Hij ziet een vertraging in de verspreiding van het
virus en constateert voorzichtig dat de maatregelen werken. Een besmette
persoon steekt nu gemiddeld nog maar één andere persoon aan, aldus Wieler.
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Hoewel in Nederland wordt gesproken over het eventueel benutten van de Duitse
IC-capaciteit om het tekort in Nederland op te vangen, zei Wieler vandaag tijdens
een persconferentie dat zijn persoonlijke inschatting is dat de IC-capaciteit in
Duitsland onvoldoende zal blijken te zijn. "Ik ben blij als ik ongelijk heb", voegde
hij er aan toe. Lees meer bij Tagesschau
Tegoedbonnen
De Duitse regering wil dat bedrijven in de toerismebranche en organisatoren van
concerten en evenementen niet meer verplicht zijn om geld terug te geven voor
afgezegde reizen en evenementen, maar tegoedbonnen of vouchers mogen
uitdelen. Daarvoor wil de regering de wet aanpassen. Als de klant de tegoedbon
niet voor december 2021 heeft verzilverd, moet hij alsnog zijn geld terug kunnen
krijgen. Bij faillisementen moet de consument ook zijn geld terug kunnen krijgen.
Lees meer bij Tagesspiegel
Poolse zorgmedewerkers
In de zorg in Duitsland werken veel Oost-Europeanen. Volgens een Poolse krant
geldt dat voor naar schatting 300.000 Polen. Uit de andere Oost-, Midden- en
Zuid-Europese landen komen naar schatting ook nog eens tienduizenden
zorgmedewerkers. Vooral in het Duits-Poolse grensgebied wordt hard gezocht naar
oplossingen. Veel Polen zijn terug naar Polen, om voor familie te zorgen of omdat
pendelen niet meer mogelijk is. Treinen en bussen rijden niet meer en wie van
Duitsland naar Polen wil reizen, moet veertien dagen met z'n hele huishouden in
quarantaine. De Süddeutsche Zeitung haalt een voorbeeld aan van een ziekenhuis
in Prenzlau, in Brandenburg, waar 22 artsen uit Polen werken, die
normaalgesproken dagelijks pendelen. Het ziekenhuis huurt nu hotelkamers voor
de artsen, zodat ze in Duitsland kunnen blijven. Lees meer bij Süddeutsche
Zeitung
Kanselier Merkel is terug in het Kanzleramt. De kanselier ging twee weken
geleden in thuisquarantaine na contact met een besmette arts. Die afzondering is
vrijdag afgelopen.
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Kanzlerin #Merkel: Wir werden eine ganz andere Osterzeit erleben als
je zuvor. Es ist zu früh, die strengen Regeln schon wieder zu lockern.
Achtung: Video-Podcast für Twitter gekürzt. Vollständig hier:
https://t.co/UizpAzW2yR pic.twitter.com/I6Q7q9QWKb
— Steﬀen Seibert (@RegSprecher) April 3, 2020
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