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Directeur Lothar Wieler van het Robert Koch Institut (RKI), het Duitse
RIVM, ziet nog geen ontspanning in de coronastatistieken. Ook durft
hij niet te zeggen of het aantal IC-bedden voldoende zal zijn. "Ik ben
blij met ieder bed, want ieder bed redt levens", aldus Wieler.
Bijna 100.000 mensen in Duitsland zijn oﬃcieel besmet met het coronavirus, blijkt
uit de cijfers van 7 april van het RKI. 1607 patiënten zijn overleden, al zal dat
getal in werkelijkheid hoger zijn, aldus Wieler. De Johns Hopkins universiteit in
Baltimore gaat voor Duitsland uit van 103.375 besmettingen en 1810
overledenen. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen vandaag iets minder is, wil
Wieler daar nog geen conclusies aan verbinden. Pas over enige dagen is te
zeggen of zich een trend aftekent. Verheugd is hij over het aantal genezen
patiënten. Dat zijn er 33.300. Hoeveel Duitsers op de Intensive Care liggen kon
Wieler op dit moment niet zeggen. De website waar alle IC-bedden moeten worden
aangemeld en waarop dit overzicht te zien zou moeten zijn, is overbelast, zei hij.
Lees meer bij RKI en bij Tagesschau
Het RKI lanceerde dinsdag een app voor smartwatch en ﬁtnesshorloge. Daarmee
wil het instituut aanvullende gegevens verzamelen. Gebruikers geven postcode en
gegevens over lichaamstemperatuur, pols en slaapritme door. In Duitsland hebben
ongeveer 10 miljoen mensen zo'n horloge. Het instituut hoopt dat 100.000
mensen de Corona-Datenspende-app downloaden. Lees meer bij Süddeutsche
Zeitung
De gemeente Winterberg in het Sauerland heeft alle bezitters van een tweede
huis in dit populaire toeristenoord opgeroepen dit paasweekend thuis te blijven en
niet naar hun vakantiehuis te komen. Vakantiehuizen mogen in Duitsland niet
verhuurd worden momenteel, dus wordt gevreesd dat veel bezitters het
paasweekend zelf in hun Zweitwohnung willen doorbrengen. Ook kanselier Merkel
heeft eerder deze week de Duitsers op het hart gedrukt dat Pasen dit keer niet
gebruikt kan worden voor familiebezoek en dagtochten. Iedereen wordt geacht
zoveel mogelijk thuis te blijven. Sommige gemeenten en deelstaten in Duitsland
laten mensen met een tweede woning überhaupt niet meer toe. Lees meer bij
Westfalen Post en tagesschau.de
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