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De Duitse minister van Gezondheid, Jens Spahn, en directeur Lothar
Wieler van het Robert Koch Institut (RKI, het Duitse RIVM) hadden
goed nieuws vrijdagmorgen. De laatste dagen zijn er in Duitsland
meer mensen genezen van Covid-19 dan er ziek zijn geworden. De
corona-strategie heeft goed gewerkt, de virusuitbraak is beheersbaar,
aldus Spahn.
Het reproductiegetal is momenteel 0,7. Dat betekent dat iedere besmette persoon
0,7 andere personen aansteekt. Volgens Spahn is het gezondheidssysteem op
geen moment overbelast geweest. Met behulp van drie peilers - indammen,
kwetsbaren beschermen en de zorgcapaciteit opvoeren - is een echt goede
tussenbalans behaald, zei ook Wieler. Hij tekende daarbij wel aan dat nog steeds
dagelijks 3000 mensen besmet raken en dat het aantal zorgmedewerkers dat ziek
wordt, toeneemt.
Het RKI wil de corona-tests strategischer gaan inzetten en bijvoorbeeld meer in
verpleeg- en verzorgingshuizen gaan testen. Momenteel is 9 procent van de tests
positief. Een app om contacten van geïnfecteerden te achterhalen, is naar
verwachting over een week of vier beschikbaar volgens Spahn. Lees meer bij
Tagesschau
Woensdag maakte kanselier Merkel nieuwe afspraken met de deelstaten bekend,
over het voortzetten van de contactbeperkingen en het voorzichtig openen van
scholen en winkels. De deelstaten, die de afspraken omzetten in concrete
verordeningen, volgen de afspraken in grote lijnen, maar zetten hier en daar
eigen accenten. Zo mogen in Noordrijn-Westfalen de meubelwinkels weer open,
terwijl dat in de rest van het land nog niet mag, en start Beieren de scholen juist
pas een week later op dan de rest van het land, omdat de vakantie daar later
begint en de deelstaat de meeste coronagevallen telt. Tagesschau zette de regels
per deelstaat op een rij

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Duitsland Instituut

Artikel:
https://duitslandinstituut.nl/artikel/37162/corona-in-duitsland-17-april-uitbraak-beheersbaar

