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Het gerechtshof in Nedersaksen heeft de quarantaine-bepaling
voor mensen die inreizen in Duitsland buiten werking gesteld.
Het RKI denkt dat het reproductiegetal komende dagen rond 1
blijft.
In Hamburg gaan woensdag de restaurants en café's weer open.
De rechtbank geeft een klager gelijk, die geen twee weken in quarantaine wil na
terugkeer van zijn vakantiehuis in Zweden. Volgens de rechtbank mag zo'n
verordening alleen onder bepaalde voorwaarden worden uitgevaardigd. Een
quarantaine kan bijvoorbeeld worden opgelegd als iemand ziek is of vermoed
wordt dat iemand ziek is. Of als iemand uit een bepaald risicogebied terugkomt.
De huidige quarantaine-maatregel is te algemeen, aldus de rechter. Lees meer bij
Tagesschau
Het Robert Koch Institut, vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM, heeft dinsdag
een persconferentie gegeven om het gestegen reproductiegetal R toe te lichten.
Dat getal ligt al enkele dagen iets boven 1. Het getal zegt iets over de infecties
ongeveer anderhalve week ervoor zijn ontstaan, dus het getal van maandag zegt
iets over de periode tussen 28 april en 3 mei. Adjunct-directeur Lars Schaade van
het RKI schat in dat het reproductiegetal ook de komende dagen rond 1 zal liggen.
In Duitsland zijn een paar grotere lokale uitbraken, ook daardoor stijgt het getal
R.
Het reproductiegetal is slechts een van de parameters waarnaar wordt gekeken
om het beleid te bepalen, benadrukte Schaade. "Ook het aantal nieuwe infecties,
het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen en de capaciteit in de zorg spelen
mee." De afname van het dagelijkse aantal nieuwe infecties vlakt af, hier bereikt
Duitsland een plateau, denkt Schaade. Dat betekent dat er elke dag ongeveer
evenveel nieuwe infecties bijkomen. Momenteel zijn het er elke dag rond de
duizend. Duitsland heeft ongeveer 83 miljoen inwoners. Het aantal nieuwe
infecties kan worden beïnvloed door gedrag, benadrukte Schaade. "Dus blijf thuis,
beperk sociale contacten, houd afstand, was je handen en draag aanvullend een
mondkapje."
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Over een gevreesde tweede golf zei hij: "Die kunnen we alleen voorkomen als we
ons gedrag aanpassen. Het gedrag dat we bijvoorbeeld in december nog hadden,
dat kan niet meer zolang er geen medicijn of - beter nog - een vaccin is." Lees
meer bij Tagesschau en bekijk de laatste cijfers bij het RKI
Duitse media meldden dat de restaurants en café's in Hamburg woensdag weer
open mogen. Wel moeten ze hygiëne-regels in acht nemen en mogen maximaal
twee gezinnen aan een tafel zitten. Lees meer bij Redaktionsnetzwerk
Deutschland
Nu de bondsregering de invulling van het versoepelen van de
beschermingsmaatregelen aan de deelstaten overlaat, ontstaan nog meer
verschillen in beleid. Tagesschau somt de regels per deelstaat op.
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