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Corona in Duitsland - 26 mei:
Zomervakantie in Europa lijkt mogelijk
Kort nieuws - 26 mei 2020 - Auteur: Redactie Duitslandweb

Duitse regering wil reizen in Europa vanaf 15 juni mogelijk maken.
Uitbraken in Leer en Frankfurt roepen vragen op over verspreiding
via de lucht.
Bild Zeitung brengt viroloog Christian Drosten in diskrediet en
oogst kritiek
De Duitse regering wil vanaf 15 juni de wereldwijde reiswaarschuwing opheﬀen,
meldt persbureau DPA op basis van een ontwerpvoorstel. De bondsregering zou
reizen naar 31 Europese landen mogelijk willen maken. Duitsland hoopt Europese
afspraken te kunnen maken over maatregelen om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Duitsland zou bijvoorbeeld graag zien dat ook andere
landen een grens gaan hanteren van 50 besmettingen per 100.000 inwoners en
zeven dagen. Als het aantal nieuwe besmettingen daarboven komt, zouden
regionale maatregelen moeten worden genomen, zoals contactbeperkingen of
sluitingen van plekken waar mensen samenkomen. Lees meer bij Tagesschau
Door de uitbraken bij een restaurant in Leer, net over de Duits-Nederlandse grens
en in Frankfurt, na een kerkdienst, houden Duitse media zich bezig met de vraag
hoe groot de kans op verspreiding van het virus via aerosolen in de lucht is.
Mogelijk moeten de adviezen worden aangepast, oppert viroloog Christian Drosten
tegenover Deutschlandfunk. Mogelijk zou luchten het risico op besmetting kunnen
verlagen. Lees meer bij Redaktionsnetzwerk Deutschland en Deutschlandfunk
Viroloog Drosten is ook het ongewilde middelpunt van het mediarelletje van de
dag in Duitsland. Boulevardblad Bild brengt de bekende viroloog in diskrediet met
een artikel over zijn studie naar de overdraagbaarheid van Sars-CoV-2 bij
kinderen. De kritische kanttekeningen die andere wetenschappers plaatsen bij de
studie - zoals gebruikelijk in het wetenschappelijke discours - , gebruikt de krant
voor een frontale aanval op Drosten met als kop de niet-gestaafde bewering dat
scholen en kinderopvang zijn gesloten op basis van een onjuiste studie. De
geciteerde experts distantieerden zich direct van het stuk. Lees meer bij Spiegel
Volgens het Robert Koch Institut zijn dinsdag 432 nieuwe besmettingen gemeld,
wat het totale aantal bevestigde besmettingen op 179.002 brengt. Het aantal
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sterfgevallen onder Covid19-patiënten is in de afgelopen 24 uur met 45
toegenomen. In totaal zijn tot nu toe 8302 mensen met Covid-19 overleden. Lees
meer bij het RKI
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