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Het aantal coronabesmettingen in Duitsland neemt in hoog tempo toe.
Vandaag komen kanselier Merkel en de minister-presidenten van de
deelstaten bijeen om te overleggen over nieuwe maatregelen.
Het Robert Koch Institut (RKI), het Duitse RIVM, meldt voor het eerst sinds april
meer dan 5.000 nieuwe coronabesmettingen in 24 uur. Het zijn er 5.132, ruim
1.000 meer dan dinsdag. Een week geleden waren het er nog 2.828. Het aantal
patiënten op de IC's is ook toegenomen, dat zijn er nu 620, tegen 450 een week
geleden. In totaal heeft Duitsland nog een kleine 9.000 IC-bedden vrij. Het totaal
aantal mensen in Duitsland dat sinds het begin van de coronacrisis met Covid-19
is besmet, is 334.585. Het totaal aantal doden is 9.677, 43 meer dan dinsdag. Zie
ook het RKI-dashboard en lees meer bij tagesschau.de
Kanselier Merkel en de minister-presidenten van de deelstaten overleggen
woensdag over nieuwe maatregelen. Ze doen dat niet digitaal, maar komen voor
het eerst sinds maart weer fysiek bijeen, in Berlijn. Ze zullen onder meer spreken
over het omstreden Beherbergungsverbot, een afspraak dat inwoners van
binnenlandse risicogebieden niet mogen overnachten buiten hun woonplaats. Ook
spreken ze over de grote verschillen tussen de deelstaten bij boetes voor mensen
die geen mondkapje dragen. De boetes lopen nu uiteen van 50 tot 250 euro.
Verder wil een aantal minister-presidenten de mondkapjesplicht uitbreiden naar
bijvoorbeeld drukke straten en pleinen en uniforme afspraken over het aantal
mensen bij publieke en particuliere feesten. Lees meer bij tagesschau.de
Het ministerie van Economische Zaken plant een verlenging van de coronahulp
voor bedrijven, melden Duitse media. Daarover wordt op de top met Merkel en de
minister-presidenten woensdag ook gesproken. De hulp zou dan worden verlengd
tot en met 30 juni 2021. Nu loopt die nog tot het eind van dit jaar. De extra
ondersteuning moet vooral de horeca en evenementenbranche ten goede komen.
Ook zijn extra maatregelen voor zzp'ers gepland. Lees meer bij FAZ.net
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