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Het aantal coronabesmettingen in Duitsland loopt verder op
Bondsdagvoorzitter Schäuble roept afgevaardigden op een
mondkapje te dragen in het parlement
Duitsland steunt organisatoren van muziekfestivals met 80
miljoen euro
Het Robert Koch Institut (RKI), het Duitse RIVM, meldt 1707 nieuwe
coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur. Dat is hoogste waarde sinds eind
april. Sinds juli neemt het aantal coronagevallen in Duitsland weer toe. Volgens
het RKI is 39 procent van de besmettingen nu afkomstig van reizigers uit
risicogebieden, vooral uit Turkije en Kosovo. In juli was dat nog 10 procent.
Daarnaast worden ook familie- en andere grote feesten in Duitsland zelf als
besmettingsoorzaak genoemd. Er zijn grote verschillen tussen de regio's.
Driekwart van de nieuwe besmettingen van vandaag zijn gemeld uit de deelstaten
in Beieren, Noordrijn-Westfalen en Baden-Württemberg.
In totaal zijn 228.621 mensen in Duitsland nu met corona besmet
(geweest). Tien mensen zijn sinds gisteren aan covid-19 overleden. Het totaal
aantal dodelijke slachtoﬀers is 9.253. Lees meer bij
tagesschau.de en het dashboard van het RKI
Gezien het stijgende aantal coronagevallen roept bondsdagvoorzitter Wolfgang
Schäuble afgevaardigden dringend op vanaf 1 september een mondkapje te
dragen in de parlementsgebouwen. Hij wil daar voorlopig nog geen verplichting
van maken, schrijft hij in een brief aan de fracties. De mondkapjes kunnen wat
Schäuble betreft af in de kantoren en in de vergaderzaal van de Bondsdag
zodra "men zijn plaats met de verplichte hygiëne-afstand heeft ingenomen of het
woord neemt". Lees meer bij Die Zeit
Duitsland steunt organisatoren van muziekfestivals en live-muziek-programma's
met 80 miljoen euro. Dat heeft Monika Grütters, cultuurvertegenwoordiger van de
Duitse regering, bekend gemaakt. Doel is dat de festivals en programma's zo snel
mogelijk weer van start kunnen gaan. De regering wil "de enorme verscheidenheid
van ons muziekleven beschermen". Veel kleinere organisatoren dreigen door de
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coronacrisis failliet te gaan. Het geld is onderdeel van het steun- en
reddingspakket Neustart Kultur van 150 miljoen euro, dat de bondsregering voor
de muziekbranche in het leven heeft geroepen. Lees meer bij Bundesregierung.de
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