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De Duitse nationale academie van wetenschappen Leopoldina
adviseert een stapsgewijze terugkeer naar de normaliteit. De
wetenschappers spreken onder meer van een beperkte opening van de
scholen en het verplichten van mondkapjes in het ov.
De adviezen van de wetenschappers van de Leopoldina zijn een belangrijke basis
voor het Duitse regeringsbeleid in de coronacrisis. Kanselier Merkel en de
deelstaten overleggen woensdag over een mogelijke versoepeling van de
beperkende maatregelen.
De Leopoldina adviseert in een maandag gepubliceerde stellingname "zo snel
mogelijk" een stapsgewijze opening van scholen. Ze laat zich niet uit over
wanneer dat moet zijn. In eerste instantie gaat het om basisscholen en de lagere
klassen van het middelbaar onderwijs. Om de verplichte afstand tussen scholieren
te kunnen garanderen, moeten de klassen niet groter zijn dan 15 leerlingen.
Crèches moeten tot en met de zomer zoveel mogelijk gesloten blijven, aldus de
wetenschappers, omdat kleine kinderen zich niet aan de afstandsregels kunnen
houden, maar de ziekte wel kunnen overdragen.
Daarnaast moeten mondkapjes worden verplicht in het regionale openbaar
vervoer, schrijven de onderzoekers. Als het aantal nieuwe infecties stabiel op een
laag niveau blijft, goede zorg voor corona- en andere patiënten kan worden
gegarandeerd en mensen zich aan de hygieneregels blijven houden, kunnen ook
weer meer winkels, cafés en restaurants en overheidsinstanties open en kan weer
meer zakelijk verkeer plaatsvinden.
Voorwaarde om de coronacrisis aan te kunnen pakken, is het verzamelen van
meer gegevens, aldus de Leopoldina. Daarvoor zijn regionale studies nodig die
voor een lange periode worden opgezet en moeten gegevens die de bevolking
beschikbaar stelt, worden onderzocht. Daarbij moet het gebruik van apps door de
bevolking vrijwillig blijven, benadrukte Leopoldina-directeur Haug in Der Spiegel,
en de gegevens die via apps worden verzameld, moeten na vier weken worden
gewist. Lees meer bij tagesschau.de, Süddeutsche.de en Der Spiegel
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