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Corona in Duitsland - 25 mei:
Thüringen wil maatregelen afschaﬀen
Kort nieuws - 25 mei 2020 - Auteur: Redactie Duitslandweb

Minister-president Bodo Ramelow van Thüringen wil alle
coronamaatregelen in zijn deelstaat afschaﬀen
Lufthansa krijgt miljardenhulp van de Duitse overheid
Duitsland plant ook miljarden extra hulp voor MKB
De Deutsche Bahn wil reizigers via een app gaan waarschuwen
voor drukke treinen
Corona-uitbraken na kerkdienst in Frankfurt en bij restaurant in
Leer
Minister-president Bodo Ramelow van Thüringen wil alle coronamaatregelen in zijn
deelstaat per 6 juni afschaﬀen. Dan zouden de in heel Duitsland geldende regels
van afstand houden, mondkapjes dragen in winkels en het ov en
contactbeperkingen niet meer gelden. Die corona-maatregelen zijn in maart
landelijk ingevoerd toen het aantal corona-geïnfecteerden hoog werd geschat. Nu
zijn dat er in Thüringen nog maar 245, aldus Ramelow.
Saksen overweegt het voorbeeld van Thüringen te volgen, maar uit andere
deelstaten klinkt veel kritiek op het plan. Het is nog veel te vroeg alle
maatregelen op te heﬀen, daarmee zet je bovendien op het spel wat er al is
bereikt, waarschuwen politici uit onder meer Baden-Württemberg, Nedersaksen,
Mecklenburg-Voorpommeren en Saarland. In Beieren werd het zelfs een "zeer
gevaarlijk experiment voor alle mensen in dit land" genoemd. In een vergadering
van het CDU-bestuur zou het plan maandagochtend een "rampzalig signaal" zijn
genoemd, meldt dpa. Ook de Thüringse minister van Milieu heeft zich van
Ramelows plan gedistantieerd.
Merkels kanselarij wil dat de contactbeperkingen in ieder geval tot en met 5 juli
worden verlengd. Dat melden Duitse media op basis van een ontwerpbesluit dat
als basis moet dienen voor overleg van de regering met de deelstaten. Mensen
moeten zo lang 1,5 meter afstand houden en mondkapjes dragen. Mogelijk kunnen
ze wel thuis en in de buitenlucht meer mensen ontmoeten, bijvoorbeeld maximaal
10. Kanselier Merkel had eerder vandaag al via haar woordvoerder laten weten
dat ze erop staat dat de afstands- en hygiëneregels tot ver na 5 juni geldig
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blijven. Dat is de datum waarop naar nieuwe versoepelingen kan worden gekeken.
De corona-uitbraken in Hessen en Nedersaksen (zie hieronder) laten zien wat er
gebeurt als mensen zich niet aan de voorgeschreven maatregelen houden, aldus
Merkels woordvoerder. Lees meer bij tagesschau.de (Ramelow) en reactie
Merkel en welt.de
Lufthansa krijgt miljardenhulp van de overheid
De Duitse regering en Lufthansa zijn het eens geworden over een reddingspakket
van 9 miljard euro in ruil voor 20 procent van de aandelen. De overheid verlangt
verder dat de luchtvaartmaatschappij zich aan duurzaamheidsdoelen houdt, dat er
geen staatsgeld in belastingparadijzen terecht komt en dat leden van de raad van
bestuur tot september afzien van een vijfde van hun vergoeding. De overheid
krijgt ook twee zetels in de raad van toezicht. Lufthansa is een van de sterkst
door de coronacrisis getroﬀen Duitse bedrijven. Ze vervoerde tot voor kort nog
slechts 1 procent van het normale aantal passagiers en lijdt miljarden euro's
verlies. Lees meer bij tagesschau.de
Duitsland wil extra steun voor MKB
Minister van Economische Zaken Peter Altmaier (CDU) wil het midden- en
kleinbedrijf met miljarden extra ondersteunen, melden Duitse media. Bedrijven tot
249 werknemers en zzp'ers kunnen tussen juli en december maandelijkse
subsidies van tot 50.000 euro aanvragen om de coronacrisis te kunnen overleven.
Ze komen daarvoor in aanmerking als hun omzet in april en mei met minstens 60
procent gedaald is vergeleken met de maanden daarvoor. Ook bedrijven die al van
andere steunmaatregelen gebruik maken, mogen de extra hulp aanvragen. Het
ministerie gaat ervan uit dat de extra steun tot en met augustus 25 miljard euro
gaat kosten. Lees meer bij tagesschau.de
Deutsche Bahn komt met app
Nu het aantal treinreizigers in Duitsland weer stijgt, willen de Duitse spoorwegen
hen met een app en via de website gaan waarschuwen voor volle treinen, meldt
Der Spiegel. Als mensen online een kaartje kopen, krijgen ze een melding als de
trein voor 50 procent of meer is volgeboekt. Ze kunnen dan voor een minder
drukke trein kiezen. Als het aantal reserveringen toch verder toeneemt, blokkeren
de app en het boekingssysteem van de Deutsche Bahn de mogelijkheid een
kaartje voor zo'n drukke trein te kopen. Der Spiegel schrijft dat het systeem de
komende dagen al in werking moet treden. Er komt geen reserveringsplicht.
Mensen die op het station een kaartje kopen, kunnen alsnog in een trein stappen
die op de app en de site al is geblokkeerd. Lees meer bij Der Spiegel
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Cijfers Robert Koch Institut
Het Robert Koch Institut meldt 289 nieuwe coronagevallen, waarmee het totaal op
178.570 ligt. Het aantal doden is ten opzichte van zondag gestegen met 10. Het
totaal aantal mensen van wie in Duitsland bekend is dat ze aan Covid-19 zijn
overleden is daarmee 8.257. Lees meer bij het RKI
Corona-uitbraken na kerkdienst in Frankfurt en bij restaurant in Leer
Frankfurt is opgeschrikt door een corona-uitbraak na een kerkdienst van een
Baptistengemeente. Er zijn inmiddels 107 infecties terug te voeren op
de kerkdienst die op 10 mei in de stad in Hessen werd gehouden. Een deel van de
besmettingen heeft na de dienst thuis plaatsgevonden, meldt het Gesundheitsamt
in Frankfurt. Kerkdiensten werden in Duitsland begin mei onder strenge
voorwaarden weer toegestaan. Onderzocht wordt of de kerkgangers zich aan de
regels hebben gehouden. Zo is nog onduidelijk hoeveel mensen bij de dienst
aanwezig waren. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung gaat het om een
hechte kerkgemeenschap van mensen die elkaar ook buiten de kerk om zien. Een
deel van de kerkgangers kwam van buiten Frankfurt. Lees meer bij Frankfurter
Rundschau en FAZ.net
In Leer (Nedersaksen) zijn 14 mensen met het coronavirus geïnfecteerd na een
bezoek aan een restaurant. Via hen zijn in ieder geval vier anderen besmet
geraakt. De 14 geïnfecteerden waren op 15 mei aanwezig bij een besloten
bijeenkomst in het restaurant. Volgens getuigen zouden sommige gasten elkaar
de hand hebben geschud en zou er ook niet genoeg afstand zijn gehouden.
Inmiddels zitten 118 mensen verplicht thuis in quarantaine. Lees meer bij RP
Online en NDR
Minder verkeersdoden door corona
Het aantal verkeersdoden in Duitsland was in maart het laagst sinds de
eenwording in 1990. Dat blijkt uit cijfers van het Statistisches Bundesamt. Er
vielen in die maand 158 doden in het verkeer, in maart 2019 waren dat er 234.
Het aantal verkeersongelukken daalde met 23 procent naar 166.000. Door de
coronapandemie en de corona-maatregelen die in maart begonnen, gingen veel
minder mensen de straat op. Lees meer bij tagesschau.de
Verschillende deelstaten verlagen bovengrens besmettingen
Regering en deelstaten hebben afgesproken dat als in een regio het aantal
besmettingen binnen zeven dagen boven de 50 per 100.000 inwoners uitkomt, de
deelstaat moet ingrijpen met maatregelen. De deelstaten Berlijn, Nedersaksen,
Baden-Württemberg en Beieren hebben deze bovengrens nog iets verlaagd, naar
30 danwel 35 nieuwe infecties per 100.000 inwoners in zeven dagen. Zo hopen ze

Duitsland Instituut

nieuwe uitbraken snel te kunnen indammen. Lees meer bij tagesschau.de
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