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Speelplaatsen, musea en dierentuinen mogen weer open. Dat
hebben kanselier Merkel en de deelstaten vandaag besloten. Ook
kerkdiensten worden weer mogelijk
Kinderen dragen net zoveel coronavirusdeeltjes met zich mee als
volwassenen, blijkt uit onderzoek van de Duitse gezaghebbende
viroloog Christian Drosten
Speelplaatsen, musea, dierentuinen, botanische tuinen en herinneringscentra in
Duitsland mogen weer open. Grote bijeenkomsten blijven tot en met 31 augustus
verboden. Dat hebben kanselier Merkel en de minister-presidenten van de
deelstaten donderdag in hun gezamenlijke overleg besloten. Ook kerkdiensten
worden onder voorwaarden weer toegestaan. Per wanneer de maatregelen gelden,
bepalen de deelstaten zelf. In sommige deelstaten, zoals in Berlijn, SleeswijkHolstein, Thüringen en Saksen-Anhalt, zijn dierentuinen bijvoorbeeld al open.
Andere deelstaten gaan de openingen de komende tijd stapsgewijs invoeren.
Bij de opening van speelplaatsen gelden hygiëneregels en moeten ouders in de
gaten houden dat er niet te veel kinderen tegelijk aanwezig zijn. Kerk- en andere
gebedsdiensten mogen in kleine kring weer plaatsvinden, als aan afstands- en
hygiëneregels wordt voldaan. Dat geldt ook voor kerkelijke huwelijken,
doopplechtigheden en begrafenissen. Merkel bedankte de verschillende
geloofsgemeenschappen voor het "uitstekende concept" dat ze hadden ingediend.
Ziekenhuizen hoeven minder IC-bedden vrij te houden voor coronapatiënten en
kunnen weer meer operaties inplannen.

Spielplätze und Museen dürfen wieder geöﬀnet werden - Festivals,
Volksfeste und Sportveranstaltungen bleiben untersagt. Kanzlerin
#Merkel und stellt die Entscheidungen der heutigen #CoronaBeratungen vor. (Ganze Rede) pic.twitter.com/ZHJ20w2jU5
— ZDF heute (@ZDFheute) April 30, 2020
Alle andere maatregelen, zoals de contactbeperkingen en het dragen van
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mondkapjes in winkels en het ov, worden met een week verlengd en blijven in
ieder geval tot en met 10 mei geldig. Ook reizen - binnen en buiten Duitsland zijn voorlopig niet aan de orde. De besluiten van vandaag zijn een tussenstap,
aldus Merkel. Vorige week kondigde ze al aan dat ze het pas na 6 mei over
verdere versoepelingen wil hebben, zoals het stapsgewijs openen van scholen en
crèches, van horeca-gelegenheden en van sportverenigingen en het mogelijk
herstarten van Bundesliga-wedstrijden (zonder publiek). Daarvoor worden nu
concepten voorbereid. De datum van 6 mei noemde Merkel omdat dan meer
duidelijk moet zijn over wat het eﬀect is van het heropenen van winkels op 20
april. De kanselier benadrukte vanmiddag dat het hoofddoel blijft de verspreiding
van het coronavirus te verlangzamen en het gezondheidssysteem in stand te
houden. Lees meer op de site van de Bundesregierung, op
tagesschau.de en Spiegel Online
Cijfers RKI
Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is 159.119, meldde het RKI, de Duitse
RIVM, woendag. Dat zijn er 1478 meer dan woensdag. Het aantal mensen in
Duitsland dat aan Covid-19 is gestorven, is 6288, dat zijn 173 overledenen meer
dan woensdag. In totaal zijn rond de 123.500 mensen in Duitsland van de ziekte
genezen. Meer in het Dashboard van het RKI
Viroloog Drosten: Bij kinderen net zoveel virusdeeltjes als bij volwassenen
Kinderen dragen net zoveel virusdeeltjes met zich mee als volwassenen. Dat blijkt
uit een studie van viroloog Christian Drosten van de Berliner Charité, een
gezaghebbende stem in het Duitse coronadebat. Uit de studie blijkt dat er geen
relevante verschillen zijn in de hoeveelheid virus bij de verschillende
leeftijdsgroepen. De onderzoekers waarschuwen daarom voor het openen van
scholen en crèches. De studie is nog niet door onafhankelijke experts
gecontroleerd maar al wel gepubliceerd. Of dit resultaat betekent dat kinderen
het virus net zo goed kunnen overdragen als volwassenen, is nog niet met
zekerheid te zeggen. Het meten van de aanwezigheid van het virus bij kinderen is
een van de manieren om hun rol als verspreiders na te gaan. Een andere manier
is epidemiologisch onderzoek, maar daarvoor zijn volgens Drosten nog te weinig
gegevens beschikbaar. Lees meer in het liveblog van tagesschau.de
Eerder deze week al pleitte Drosten ervoor crèches voorlopig gesloten te houden.
Omdat er nog te weinig bekend is over de rol van kinderen als verpreiders van het
coronavirus kun je ze nog niet in groepen in gesloten ruimtes bij elkaar brengen,
zei hij dinsdag in zijn podcast op de NDR. Speelplaatsen zouden wel weer open
kunnen: buiten is het gevaar dat kinderen elkaar aansteken veel kleiner. Omdat
kleine kinderen minder symptomen blijken te hebben, zoals hoesten, en omdat ze
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een kleinere longinhoud hebben, verspreiden ze minder virus dan volwassenen,
dat in de buitenlucht bovendien snel vervliegt.
Drosten verwees in zijn podcast naar verschillende studies, ook die van het
Nederlandse RIVM. Daaruit blijkt dat het in gezinnen vooral de volwassenen zijn
die andere gezinsleden aansteken en nauwelijks de kinderen. Maar volgens
Drosten zijn in dit onderzoek te weinig kinderen meegenomen om te kunnen
zeggen dat zij het virus minder verspreiden. Luister naar de podcast van Drosten
bij de de NDR
Piloten Lufthansa bereid salaris in te leveren
Piloten van Lufthansa hebben aangeboden tot 2022 af te zien van een ﬂink deel
van hun salaris - tot 45 procent - om de luchtvaartmaatschappij staande te
houden en zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te redden. Lufthansa is een van de
sterkst door de coronacrisis getroﬀen Duitse bedrijven. Ze vervoert nog slechts 1
procent van het normale aantal passagiers en lijdt miljarden euro's verlies. Het
aanbod van de piloten kan een besparing van 350 miljoen euro opleveren. Lees
meer op het liveblog van tagesschau.de
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