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De aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW)
heeft de quarantaine-plicht per direct afgeschaft voor mensen die uit
EU-landen het land inreizen. Datzelfde deed vrijdagmiddag RijnlandPalts. De komende dagen zal de regeling ook in de andere deelstaten
worden afgeschaft, meldt Tagesschau.
De deelstaten en de bondsregering hebben afgesproken dat de quarantainemaatregel overal wordt afgeschaft, laat de regering van Noordrijn-Westfalen
weten.
Door de corona-epidemie moest de afgelopen weken iedereen die Duitsland in
wilde, zich melden bij het Gesundheitsamt en twee weken in quarantaine. Voor
reizigers uit EU- en Schengen-landen geldt deze plicht in Noordrijn-Westfalen nu
niet meer, en in de overige deelstaten binnenkort ook niet meer. Landen die niet
bij de EU horen, maar wel bij het Schengen-verdrag zijn Liechtenstein,
Zwitserland, Noorwegen en IJsland. Ook Groot-Brittannie is van de quarantaineplicht uitgezonderd. Lees meer bij Tagesschau
Meerderheid tegen verdere versoepelingen
Volgens de peiling Deutschlandtrend van de ARD zou een meerderheid van de
Duitsers de maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten indammen,
nog een tijdje zo houden. Van de ondervraagden is 56 procent tegen verdere
versoepelingen. Veertig procent wil wel dat de maatregelen snel minder streng
worden.
Bundesliga
Eenzelfde meerderheid van de ondervraagden is tegen het hervatten van het
Bundesliga-voetbal, komend weekeinde. Eenderde juicht de wedstrijden zonder
publiek vanaf dit weekend toe. Ook onder de geënquêteerden die wel voor
verdere versoepelingen zijn, is maar veertig procent voor het hervatten van de
voetbalcompetitie.
De Bundesliga speelt zaterdag weer de eerste wedstrijden, zonder publiek en met
strenge hygiëne-voorschriften. Op dat besluit is veel kritiek, van politici en ook
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van spelers. Het besluit om weer te spelen zou vooral zijn ingegeven door het
willen incasseren van televisiegelden. Lees meer bij Tagesschau
Thüringen legt twee gemeenten sluitingen op
De gemeenten Greiz en Sonneberg in Thüringen hebben beiden meer dan vijftig
nieuwe besmettingen per dag de laatste week, en vallen daarmee boven de met
de bondsregering afgesproken norm. Als in een gemeente veel nieuwe
coronabesmettingen zijn, moeten de autoriteiten beschermende maatregelen
afkondigen en de deelstaat moet daarop toezien. Hoewel in de deelstaat de
horeca weer opent, heeft de deelstaat nu bepaald dat in Greiz en Sonneberg
alleen de terrassen mogen openen. Binnenruimtes moeten tot en met 28 mei
gesloten blijven. De burgemeester van Greiz vindt de maatregelen onnodig, maar
zal ze wel uitvoeren, heeft ze laten weten.
Groot protest tegen corona-maatregelen in Stuttgart
De stad Stuttgart in Baden-Württemberg heeft toestemming gegeven voor een
demonstratie van maximaal vijfduizend personen zaterdag. De demonstranten
willen hun ongenoegen met de corona-beschermingsmaatregelen kenbaar maken.
De activisten moeten wel afstand houden en in het ov op weg naar de
demonstratie een mondkapje dragen. Lees meer bij Tagesschau
Reproductiegetal onder 1
Het Robert Koch Institut (RKI) gaf al eerder deze week aan dat het
reproductiegetal weer onder de R=1 ligt. Donderdagavond meldde het RKI een
reproductiegetal van 0,75. Het getal zegt iets over de situatie een tot twee weken
geleden. Vanaf vrijdag geeft het RKI behalve het dagelijkse reproductiegetal ook
een gemiddeld reproductiegetal van de afgelopen zeven dagen weer. Dat lag
donderdag bij 0,88. Lees meer bij het RKI (Duits en Engels)
Het RKI meldde vrijdag 101 sterfgevallen en 913 nieuwe besmettingen. In totaal
zijn in Duitsland tot nu toe 173.152 bevestigde Covid19-besmettingen
geregistreerd. Lees meer in het dashboard van het RKI
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