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De afspraak dat inwoners van binnenlandse risicogebieden niet mogen
overnachten buiten hun woonplaats, zorgt voor veel onvrede in
Duitsland.
Vorige week spraken de Duitse deelstaten af dat hotels en huisjes geen inwoners
van Duitse risicogebieden mogen ontvangen, tenzij ze een negatieve coronatest
kunnen overleggen. Dat zet voor veel mensen een streep door de herfstvakantieplannen. Berlijners bijvoorbeeld, mogen niet verblijven in het omliggende
Brandenburg. Het stadsbestuur is het niet eens met de afspraken die de
deelstaten hebben gemaakt.
Ook politici elders in het land hekelen het Beherbergungsverbot, het
overnachtingsverbod. De brancheorganisatie van hotels en Gaststätten rekent op
talrijke rechtszaken tegen het verbod. Ook de SPD-gezondheidswoordvoerder Karl
Lauterbach stelt dat de regel van tafel moet, omdat helemaal niet is gebleken dat
reizen vanuit risicogebieden binnen Duitsland zorgt voor meer besmettingen. Lees
meer bij de Frankfurter Allgemeine Zeitung
De huisartsenkoepel waarschuwt dat de maatregel zorgt voor een overbelasting
van de huisartsen. Die hebben het al druk genoeg met hun patiënten, en nu
komen daar ook nog de gezinnen bij die zich willen laten testen zodat ze op
vakantie kunnen. Lees meer bij Tagesschau
Maandag hadden volgens het Robert Koch Institut 28 regio's de grenswaarde
overschreden van 50 besmettingen per 100.000 inwoners per 7 dagen. Vooral in
de grote steden lopen de besmettingen op. Naast Berlijn gelden ook steden als
Bremen, Frankfurt, München, Keulen en Duisburg als risicogebied.
Het aantal nieuwe besmettingen bedroeg volgens het RKI maandag 2467. Dat is
minder dan de afgelopen dagen, maar op maandag zijn de aantallen altijd lager,
omdat in het weekeinde veel nieuwe testuitslagen niet worden doorgegeven aan
het RKI. Zie ook het RKI-dashboard
Toenemende zorgen zijn er ook over besmettingen op scholen. Omdat het
belangrijk is de lokalen ook in de winter goed te blijven ventileren, adviseert de
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lerarenkoepelvereniging om truien, sjaals en dekens te gebruiken in de klas. Zie
ook het liveblog van Tagesschau en het artikel: Duitsland zet vol in op luchten
De Nederlandse regering heeft met de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen
afgesproken dat ook in deze tweede golf zonodig patiënten naar Duitse
ziekenhuizen kunnen worden overgeplaatst. De coördinator van IC-bedden in
Noordrijn-Westfalen, Hugo van Aken, liet aan de medische website Skipr weten
dat tien ziekenhuizen 44 bedden reserveren voor Nederlandse patiënten. Dat
aantal wordt komende weken nog uitgebreid. Lees meer bij ZDF
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