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Deelstaten mogen zelf coronamaatregelen versoepelen
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De Duitse regering heeft woensdag met de deelstaten afgesproken dat
ze zelf bepalen hoe ze de corona-maatregelen versoepelen. Wel wil
kanselier Merkel dat direct wordt ingegrepen als in een regio het
aantal besmettingen te sterk stijgt.
Enkele deelstaten hebben in de afgelopen dagen al verdere versoepelingen
aangekondigd, vooruitlopend op de afspraken met de bondsregering en de andere
deelstaten. Beieren bijvoorbeeld, kondigde aan nog deze maand hotels en
restaurants te willen heropenen.
Nu is dus afgesproken dat de deelstaten hun eigen beleid mogen bepalen. Wel
moeten ze zorgen dat ze direct ingrijpen als in een regio of stad het aantal nieuwe
infecties in de laatste zeven dagen boven de 50 per 100.000 inwoners komt. Dit
kan betekenen dat in een regio weer uitgaansbeperkingen en winkelsluitingen
gaan gelden.
Nu het aantal nieuwe infecties nog steeds daalt, ook sinds de eerdere
versoepelingen, toen een deel van de winkels weer openging, ziet de regering
ruimte om weer wat meer openbaar leven toe te laten. Volgens Merkel is het met
het huidige aantal infecties mogelijk om bij alle nieuwe besmettingen
contactonderzoek te doen en zo een verdere verspreiding te voorkomen. De
Gesundheitsämter, vergelijkbaar met de Nederlandse GGD's, hebben voor dit
contactonderzoek per 20.000 inwoners een team van vijf mensen. Merkel
bedankte de gezondheidsdienstmedewerkers voor hun buitengewone inzet onder
moeilijke omstandigheden.
De contactbeperkingen blijven gelden tot 5 juni. Ook de mondkapjes in het
openbaar vervoer en winkels blijven verplicht. Wel worden de regels iets
opgerekt; een huishouden mag samenkomen met 1 ander huishouden, ook in het
openbaar.
Alle scholieren gaan nog voor de zomervakantie terug naar school, zij het beperkt
en met strikte hygiëneregels. Ook moet de noodopvang bij creches worden
uitgebreid vanaf 11 mei. Dan zouden ook bijvoorbeeld kinderen met
achterstanden of problemen of kinderen die thuis weinig ruimte hebben, naar de
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opvang kunnen komen.
Geleidelijk kunnen alle winkels weer openen. Totnogtoe mochten alleen winkels
met een oppervlakte tot 800 vierkante meter opengaan. Ook horeca en hotels
kunnen de komende weken stapsgewijs worden geopend. Vanaf eind mei zouden
dan ook weer toeristische overnachtingen mogelijk worden. Grotere evenementen
blijven tot zeker eind augustus verboden.
De deelstaten en de regering hebben afgesproken dat bij patiënten in verpleegen verzorgingshuizen, instellingen en ziekenhuizen één vaste persoon op bezoek
mag, zolang er geen Covid19-uitbraak is.
Ook hebben regeringen en deelstaten afgesproken dat het Bundesliga-voetbal
vanaf half mei weer kan beginnen, als daaraan voor alle spelers een quarantaine
vooraf gaat. Ook amateur-sporters mogen weer gaan trainen in de buitenlucht.
Grote sportwedstrijden met publiek blijven tot eind augustus verboden. Lees meer
bij Tagesschau en op de website van de Bundesregierung
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