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Meerdere kleine uitbraken na samenkomsten
Verontwaardiging over een protest-rave voor een ziekenhuis in
Berlijn
Lufthansa accepteert voorwaarden voor staatshulp
Na meerdere familiefeesten dit weekeinde in Göttingen, in Nedersaksen, zijn
zeker 68 mensen besmet geraakt met Covid19. Een van hen is opgenomen in het
ziekenhuis. Maandagavond had het verantwoordelijke Gesundheitsamt 300
contacten achterhaald. Omdat onder die contacten ook veel kinderen en jongeren
zijn, moeten dertien scholen nu strengere maatregelen invoeren om verdere
verspreiding te voorkomen. Omdat enkele feestgangers na het familiefeest naar
een shishabar zijn gegaan, en daar samen waterpijp hebben gerookt, heeft de
gemeente alle shishalounges in de stad gecontroleerd. Die mogen nog niet open
zijn. Lees meer bij NDR
Ook in Bremerhaven wist het virus zich te verspreiden de afgelopen dagen, onder
de leden van een Pinkstergemeente. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken
dat de gelovigen niet in de kerk besmet zijn geraakt, maar bij onderlinge
contacten buiten de kerkdienst om. Bijna zestig mensen raakten besmet en 251
mensen hebben quarantaine opgelegd gekregen. Lees meer bij NDR
Berlijn
De beelden van een protest-technoparty zondag om aandacht te vragen voor de
clubs en disco's in Berlijn zorgden voor verontwaardiging. Het vrolijke protest van
een paar duizend mensen, met veel muziek en veel mensen dicht op elkaar, vond
plaats op en rond het Landwehrkanal, voor een ziekenhuis. Voor het protest waren
100 deelnemers aangemeld. De organisatie heeft inmiddels excuses
aangeboden. Lees meer bij Rundfunk Berlin Brandenburg
Lufthansa
De Raad van Toezicht van vliegmaatschappij Lufthansa is dit weekend akkoord
gegaan met de voorwaarden die de EU stelt aan de toestemming om het
luchtvaartbedrijf met 9 miljard euro overheidssteun overeind te houden.
Lufthansa zal enkele start- en landingsrechten op de luchthavens van Frankfurt
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am Main en München moeten afstaan. De Duitse staat krijgt 20 procent van de
aandelen. Lees meer bij Die Zeit
Economische noodhulp
De regeringspartijen SPD, CDU en CSU overleggen vandaag over het
conjunctuurpakket, een reeks maatregelen die de economische gevolgen van de
Covid19-crisis moet verzachten. Het gesprek zal onder meer gaan over een
kooppremie voor auto's, een toeslag voor ouders, ﬁnanciële hulp voor gemeenten
en het afschaﬀen van de solidariteitstoeslag voor de opbouw van Oost-Duitsland.
Naar verwachting duren de onderhandelingen tot vanavond laat. Lees meer bij
Deutschlandfunk
Cijfers RKI
Het Robert Koch Institut meldde dinsdag 213 nieuwe besmettingen met Covid19.
Het totaal aantal besmettingen is 182.028. Het aantal overledenen steeg in het
laatste etmaal met 11 naar 8522. Lees meer bij RKI
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